
आनन्दाश्रमसंस्कतम्रन्थाविः । 

ग्रन्थाः ३८ र रेतेयारण्यकम् 

एेतरेयारण्यकम् । 

श्रीम्ायणाचार्थविरचितभाष्यसमेतम् । 

एतत्पुस्तकं 

वे शा० रा° रा० ‹ वावाशाघ्री फडके ' इयते 
संशोधितम् । । 

तच 

हरि नारायण आपटे 
इत्यनेन 

पुण्याख्यपत्तने 

आनन्दाश्रमस॒द्रणाखये 
आयसा्षरयद्रयिला 

प्रकारितम् । | 

` शाद्िवाहनशकाब्दा; १८२० 

चिस्ताव्दाः १८९८ 

८ अस्य सर्वैऽधिकारा राजश्चापनानुप्तारेण खायत्तीकृताः ) 

अस्य मर्य॑ रूपक्रनितयम् ( ३ ) 
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ग्रन्थस्यास्याऽऽदशप्स्तकोटेखपमिका । 

देतरेयारण्यकस्यास्य पुस्तकानि यैः परदितैकपरायणमनीपया संकरणार्थं 
प्रदत्तानि तेषा: 

शी 

कृतज्नतया नामग्रामादिकरं पुस्तकानां संज्ञाश्च परकारयन्ते | 
( क. ? इति सं्ञितम्- पूरं समाष्यं पूणैमू्, करवीरपरनिवासिनां ३ 

शा? रा० श्रीमतां गुरमहाराजानाम् | 
( ख. ) इति पंक्ञितम्- मूं समाप्यं पूणम्, पुण्यपत्तननिवासिनां ३० 

शा०रा० ' गङ्गाधर शास्चीं दातार › इत्येतेषाम् । 
( ग. ) इति संत्ितम्-- मृं सभाप्यं पूर्णम्, आनन्दा भमपग्रहाखयस्थम् | 
( घ. ) इति पंक्तितम्- मूं समाप्यं पूर्णम्, आनन्दाश्रमस्यपस्तकसंग्रहा- 

खयस्थितम् । 
( ड- ) इति प्ञितम्--ग्रलं समाण्यमपूर्णं मथमारण्यक्गर हितम्, इन्दूरपुर- 

निवासिनां ‹ कवि ` इत्युपाष्ठानां श्री रा०रा० 
ˆ भाउसाहेव बागसाषैव › इत्यतेपाम् । 

( च. ? इति पंज्ञितम्--केवलं मूलम्, आनन्दाश्रमस्थपस्तकसंग्रहारय- 
स्थितम् । | 

( छ. 9 इति संक्ितम्-- केवरं मूलम् , आनदाश्रमस्यपुस्तकसंग्रहारयस्थि- 
तम् । 

( न. 2 §ति स्ितम्- केवलं पूरम् , इन्दूरपएरनिवासिनां ‹ क्रिवि इत्यु- 
पाष्वानां श्रीयुतानां रा. य. ' भाऽसाहैतर वारा 
सदेव ' इत्येतेषाम् । 

( क्ष. ) इति सत्तितम्-केवलं परूलम्, ‹ ठाणे ° ग्रामनिकासिनां रा० रा० 
ˆ शंकरराव्र भागवत › शेत्तेपाम् । 

समासेयं संज्ञासृची । 



ॐ तत्सट्रह्मणे नमः । 

बटष्रचत्राह्मणान्तर्गतं 

~ एेतरेयारण्यकम् । 
श्रीमत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम् । 

[ प्रथमारण्यकरे प्रथमोऽध्यायः ] 
( तन्न प्रधमः खण्डः ) 

स्थं 6 । 

हरिः ॐ। 
भमिमुपर्एरोदश्न इना नम इका नम ऋषिभ्यो मन्- 

कृद्भ्यो मन््पतिभ्यो नमो वौ अस्तु देवेभ्यः शिवा नः. 
शंतमा भव सुमृटीका सरस्वति माते व्योम संचि ॥ 
भद्रं कर्णभिः शृणुयाम देवा भद्रं पंश्येमाक्षभिर्यजताः । 
स्थिरेर्सष्टुवाषंस्ततूमिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ शनं 
इन्राभ्री भवतामवोभिः शै न इन्द्रावरणा रातहव्या । शमि- 

 द्द्रासोमां सुविताय ञ्चंयोःशे न इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ ॥ 
स्तुषे जनं सुव्रतं नव्यसीमि्ीमिर्मित्रावशूणा सुम्नयन्ता । 
त आरगमन्तु त इह वन्तु सुक्षत्रासो वरणो मित्रो जमः ॥ 
क्या नधित्र जगवहूती सदाद्रवः सखां । कया शचि 
टया ता ॥ कस्ा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः ¦ 
दृट्काचिदारने वषु ॥ अमी षु णः सखीनामविता ज॑सिि- 



२ भरीमत्सायणाचायंविरचितभाप्यसमेतम् -- [! प्रथमारष्यकरे~ " , गाम् । राते अवरसयतिमिः ॥ स्योना प्रथित भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छं नः शप पम» ॥ ओष्ठापिधाना नडी दनः परिता पविः । स्ख वाच ईशाना चर मामिह वाद्येदिति वाग्रसः ॥ 
` ॐ शानिः शान्तिः स्रान्तिः | 

इते शान्तिः । 

वागीशाचा; सुमन्तः पतरीर्थानामुपक्रमे | यं नत्वा कृतकृत्या; प्युस्तं नमामि मनाननम् ॥ १ | यस्यं निशवतिते वेदा यो केभ्योऽ तिं जगत् | निमे तमहं बन्द वरिातीयमहेशवरम् ॥ २ ॥ 7त्करक्षेण तूपं दधदूमुकमहीपरतिः आदिशत्सायणाचार्य वेदार्थस्य परकराशने ॥ ३॥ ये परवोततरमीमाति ते ग्याख्यायाऽऽत्मप्त्हात् | इषः प्तायणाचार्यो वेदार्थ वनुमयतः ॥ ४ ॥ एेतरेयताह्मगेऽसि काण्डमारण्यकामिधम् | अरण्य एव +पृल्यं प्वदारण्यकमितीर्यताम् ॥ 4 ॥ ` रण्यकानि पश्चति पोक्तान्यथविभेदतः । महानतमहः परोक्तं प्रथमारण्य स्फुटम् ॥ ६ ॥ ` वमयनमित्युक्ते संतरे पवत्सरालङे उपान्त्यमस्ि 1हस्तन्महाव्रतनामकरम् ॥ ७ ॥ सिअत > दधे । अनु माविन्दरियम् । मि श्रीम यराः । सवः सम्राणः सबल; । उत्तिष्ाम्यनु मा श्रीः। उति 
र्तवनु माऽस्यन्तु देवताः भदव्धं चक्चरिषितं मनः। र्या ज्योतिषां श्रषर दषं मा मा दमाः । तश- 
= त शुक्रमुच्चरत् । पर्येम र्दः शतं जीवेम शरदः शतम् । समन्ते व्रतपा भेपति देवं आं 
+ नाऽ । तवं यजञेष्ीह्यः । शं नो भित्र शे वर्णः शं नो भव्वयमा । शंन द्यो पृहस्पतिः 
नो 0 वाख मनासि प्रतिष्टिता मनो मे वाधि मतिषठितमाविरा्वीम एधि वेदस्य भ 

रत 
| 

र 

तन्मामवतु द कतारमवत्ववतु मामवतु शक्तारमवतु वक्तारम्” इति । + या
 यत् । पात्यमिति तु समीचीनतरम् । 

। 



अध्या० {ख ०१] पेतरेयारण्यकम् । र 
सतरप्रकरणेऽनुक्तिररण्याध्ययरनादिति । 
महाव्रतस्य तस्यात्र हौत्रं कर्म विविच्यते ॥ ८ ॥ 

तत्राऽऽदौ विवक्षितमर्थं प्रतिजानीति- 
ॐ अथ महाव्रतम्, इति । 

अथरञ्द आरम्भवाची । महाव्रताख्यं करम प्रारब्धमिदयर्थः । अथवाऽयमान- 
न्तयार्थोऽथश्ब्दः । प्रकृतिज्ञानानन्तरं विक्ृतिरूपं महाव्रताख्यं कर्मामिषीयत इति 
शेषः । प्रतिज्ञाने हि सति तत्सरकीशादविकृतावतिदिष्टा धर्माः सराकल्येनावयोद्धं 
शक्यन्ते । विश्वनिचतुर्विंशादीनि कर्माणि महाव्रतस्य प्रकृतयः । आज्यप्ररगनामके 

[ [3 अ क दे शच विश्वनिदाख्यात्कमणो महावरतेऽतिदिद्येते । होत्रकाणां शल्ञाणि तु चतु- 
विंशारूयात्क्मणोऽतिदिश्यन्ते । तथा च पश्चमारण्यके पटिष्यते--“आज्यप्रउमे 
विश्वजितो होत्राश्वतुर्विरात्, इति । 

महात्रततं प्रशंसितुमास्यायिकामुखेन तच्छन्दनिर्वचनं दरीयति-- 
इन्द्रो वे त्रे हत्वा महानभवचन्पहानभवत्तनमहा- 
तरतमभवत्तन्महात्रतस्य महाव्रतत्वम् , इति । 

अहै, (~ (~) दृतरवधस्य श्लन्तरपरिद्धियोतनार्थो वैशब्दः । तैत्तिरीयके ददीपू्ैमासतनाह्मणरेषे 
"“ त्वष्टा हतपृत्र; ”' इत्यास्मन्ननुवाके वृच्रनाश्नोऽपुरस्योतपत्तिवृच्यादिकं बहुना प्रप- 
चेनामिधायान्ते चावाष्रयिवीम्यभनु्ञतिनन्द्रेण कृतो वृत्रवध एवमान्नायते--“. 
आभ्यामेव प्रसूत इन्दो वृत्रमहन्” इति । एवमन्यत्रापि“ इन्दो वृत्राय वज्ज प्राह- 
रत् "' “ इन्द्रो वृत्राय वज्नमुदयच्छत् '' “ इन्द्रो वृत्रं हत्वा? इत्यादिषु प्रधिद्धि- 
ष्टव्या । इंहरात्रतिद्धादूजवधदूर्वमिनद्रो महानभवत् । भीतिराहितयमस्य महत्वम् । 
वृजवधत्पुरा तु स्वकीयां भीतिं स्वयमेव प्रनापतेरमर प्रोवाच । तथा च तैत्तिरीया 
जामनन्ति--““ तस्मादिन्द्रोऽविभेत्प प्रनापतिमुपाधावच्छन्नरयेऽननि '” इति । इत्थं 

*मीतस्य तिच्छया बहुषु देरोषु संचाराप्तमवात्छरगृहे च निद्रामोननादौ बिभ्यतः 
सवास्थ्यामावादस्पत्वम् । अतो निभयत्वमेव महत्तरम् । य्दाऽप्ाविन्द्रो महानभव- 
तप्तदानीमिन्द्ार्थं क्रियमाणं सोमपानविरोषात्मकं करम महात्रतमभवत्) त[त्त]स्मा- 
त्कारणादा्ञके्महानतमिति म्यवहिममाणस्य कर्मणो महात्रतनामकत्वं संपन्नम् । तस्य 
च नास्नज्ञेषा निवेचनं द्ष्टव्यम्-महान्भवत्यनेन गतेनेति महा्रतं, महतो देवस्य तत. 
मिति महानतं महच तद्नतमिति महानतमिति । एतानि जणि निर्वचनानि तैत्तिरीया 
॥ 1 

चतम) 

~ _ १. नुक्तकरणाध्यः।२ख.ग. घ. 'नायदहि।मः। ३ ख. ग.घ. अथाय' । ४ ख. गः ध, कारो विक" । ५ ख. ग. घ. "याच कमै" । ६ ग. घ. षदिद्यन्ते । दो । ७ ख.ग. घ. भस्तुज्ञा । ८ क. “तदिदा" । 



४ श्रीमत्सायणाचार्यविरवितमाष्यसमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 

आमनन्ति--“प्रनपतिः परनाः खषा वत्तोऽशयत्। ते देवा मूतानां रपं तेनः पभरतय। 
तेनेनममिषम्यन् । महानववर्तीति । तन्महाव्रतस्य महत्तत्वम् । महतो तरतमिति । 
तन्महाव्रतस्य महात्रतत्वम् + इति | वृत्तोऽशयत् । श्रान्तो 81 | तदानी ते 

देवासेनोहेतं तं दुरोकाद्वायञ्या समानीतं रप्तायनरूपं सामं महातताङ्गभूतेमश्ैः 

सपाय प्रजापतिं तेन सोमेन निकित्सित्वा महानववतींति श्रमरहिणे ततोऽनेन करमणे ̀  
सयुक्तवन्तः। छन्दोगैरपि महदतं महतो व्रतमिति निरुकतद्वयमान्नतिम् --“श्रजापतिः 
प्रजा असनत । सोऽस्च्यित । सोऽपदयत । तं देवा अभिपगच्छन्त । तेऽत्रुव्न् | महदस्मे 

नतं समराम । यदिमं भिनवदिति । तमै तत्स॑वत्तरमनं पच्यते । तत््मभरदसम प्राय- 
च्छंसदव्रनयन्त तदेनमधिनोन्महन्म्य तरतं यद्विममधिन्वीदिति 1 तन्महाव्रतस्य मह~ 

तत्वम् । प्रनापतिर्वाव महास्तस्येतद््रतम् ” इति ! अरिच्यत शकला रिक्तोऽभत् । 

` अपद्यत ममो पतितः । धिनवत्प्रीणयति । अव्रनयत्प्ामोत् । अधिनोद्प्रीभयत् | 

हे मयं मरणयोग्या मनुष्या यद्वतमिमं प्रनापतिमधिन्वीदप्ीणयत्तद्वतं महदिति दवो 
उक्तवन्त इत्यथः । 

इत्थं महानतं प्रशस्य तत्र प्रातःवने होत्रा शंप्तनीय आन्यनामके शाखे पूतपक्ष- 
पिद्धान्तो दरयति-- 

दरे एतस्याह आज्ये कुयादिति हैक 
आहूुरेकमिति त्वेवं स्थितम ; इति । 

एतस्य महात्रतास्यस्याह्ः प्राङघतं वेक्रतं चेत्येव द्वै आज्ये कृर्यात् । ̂  भ्र 
वो देवायाञ्नये ” [ ० सं° म० ३ सू० १३ ० १] इति सर्च सृक्तमाञ्य- 
राखत्वेनाधिष्ठोमेऽमिहितत्वात्मराङृतम् । “अधि नरो दपितिभिः" [ ० पे० म० 
७ भू० १ ऋ० १] इति पच्चविशत्य॒चं सूक्तमाञ्यशक्ततवेन विश्वजिति प्रिधानद्धेक- 
तम् । ते द्वे अपि प्राकृतकृते आज्ये अस्िन्महावते कुयाद्विखेबमेके शास्रान्तरीया . 
आहुः । सोऽयं पूर्वः पक्षः । तस्य पूर्वपक्षस्य व्यावृत्यभैस्तशब्दः । दवे आज्ये न 
कुयात्कितु विरोषविधानदरकृतमेकमाञ्यं दुर्यादिलयेव सिद्धन्तरहस्यं स्थितम् । 
यदाऽऽग्ये हखद्रयमङ्गी क्रियेत तदानीमश्चिोमपस्येऽसिन्महानते प्रङृतितः प्रप्िम्यो 
दवादशम्यः राखरम्योऽधिकं रां प्राप्नुयात्, तचायुक्तम् , (द्वादश्चाधिषछोमस्य स्तोत्राणि 
द्वादश शख्राणि" इतिं श्चुखन्तरविरोधात् । तदेवमत्र निल्यमाज्यश्चल्ं उयस्थापितम् । 

अथ काम्यान्याज्यश्चस्राण्युच्यन्ते | तच समृद्धिफटाय शुखविष्ोषं विधत्ते 

प्रवो देवायाग्नय इति राद्धिकामः, इति । 
[1 1" 7 1. त 1 क, 1 त, 0.11 0, 1, 8) 7 .1.1., 

म 

प्रवो देवाय०्-ऋ० सं० म० रसू १३ ऋ० १। 
साना जन शो प य कका + १.9 क ियेय" भ-का वि पत कने 

१ख.ग. घ. पच्यते । २ क. रान्न द्रः । 



अध्या०१ख०१] एेतरेयारण्यकम् ) ९ 

तच. सपर सूक्तमिति पूरवमेवामिहितम् । 

पुष्टिफटाय सूक्तान्तरं विधत्ते- 

विशो विशे बो अतिथिमिति पुष्टिकामः, इति। 
एतच सूक्तं पञ्चदश चम् । 
तस्य पुष्टिहेतत्वमुपपादयति-- 

परि विश्चः पुष्टिमान्भवतीति, इति । 
विश्च वैदयास्ते हि वाणिज्येन वहुधनमाजेयन्तः करमपि बहुं प्रयच्छन्ति । अतो 

विदां पटित्वम् । असमर्थे छोकप्रपिद्िवैशव्देनोच्यते । सूक्ते तु विशो विश इति 
प्या बहविधानां वैदयानाममिहितत्वात्तेन सूक्तेनायं यजमानः पुष्टिमान्भवतीत्येत- 

टुपपन्नम् । इतिशब्दो हेत्वर्थः । यस्मालुषटिमान्भवति तस्मा्ुष्टिकामस्ततपूक्तं यात् । 

अचर पूर्वेपक्षत्वेन तत्सूक्तं दूषयति-- 
अतिथिमिति पदं भवति नैतत्कुयादिल्या- 
हूरीश्वरोऽतिथिरेव चरिता; इति । 

असििन्पूक्ते दरिद्रस्य वाचकमतिथिमिति पदं वतते । तस्मान्नेतत्पक्तं कु्यादि 
लयवं केचित्पण्डितंमन्या आहुः ! तत्रोपपत्ति च वर्णयन्ति--य एतदान्यं कु्यात्सोऽ- 
यमतिथिरेव दरिद एव भत्वा याचृजार्थं परगृहेषु सवेदा चरितुं प्रमुभवतीति । | 

अच्र पिद्धान्तवेन तस्य सूक्तस्य प्रङ्गं च विधत्ते-- 
तदु ह स्माऽऽह कुयादेव, इति । 

अतिथिपदतात्पर्यामिज्ञः सिद्धान्ती तदु ह सूक्तमवस्यं कुर्यादित्याह स्म । 
पर्वपक्षोक्तदूषणशमनार्थमतिथिशब्दतात्प्यं दशेयति-- 

यो वे भवति यः श्रेषएतापश्चुते 
स॒ वा अतिथिभेवति, इति । 

अच्रास्िवाची मधातुः सन्मागेर्वानिनं त्रूते । यस्तु पुमान्सन्मागेवतीं भवति तसि 
[7 

त्रपि सन्मा्गवरिपतरेः यः प॒मानतिदायेन प्राश्चस्य प्रा्ोति स एवातिथिर्भवति । 
अतः प्राशस्त्यमचर श्ब्दप्रवृत्तिनिमित्तं न त॒ दारिद्रम् । 

एतदेव व्यतिरेकमुखेन(ण) स्पष्टयति-- 
न वा असन्तमातिथ्यायाऽऽद्वियन्ते, इति । 

` विज्ञो विहगो ~° प्तं० म० ८ मू० ७४ ऋ० १। 

१ख.ग, घ. स्तुसपरुः।२ख. ग. घ. मान्मा । 

नि 



श्रीमस्सायणाचायैविरवितभाष्यसमेतम्-- (१ प्थमारण्यके- 

सन्मा्रहितं व्रात्याभिश्षस्तादिकं परुषमलयन्तदिमप्यातिथ्यपतत
्काराय नाऽऽ द्रि 

यन्ते | 
[ सिद्धमर्थं कथयति-- । 

तस्मादु काममेवैत्छुयात्› इति । 1 
यस्मादतियिशब्दो न दुष्टः किंतु प्रशसस्तस्मादेव कारमाद्विलम्ेेवततमू्त 

कुयात् । 
तत्मक्तप्रयोगे कंचिद्विशेषं विषत्ते-- ॥ 

स यवेतत्छु्यादागन्म एत्रहन्तममि- 

लेतं॑तृचं प्रथमं इयात् ; इति । 
तसिन्पक्त--“ विक्नो विश्च” [० सं० म० ८ प° ७४ ॐ १] इतया- 

द्विकः प्रथमस्तचः । “ जगन्म › इलयादिको द्वितीयस्तृचः । प्रयोगकलि त्वागन्मे- 
त्यादिकं प्रथमत्वेन पठेत् । 

तत्रोपपत्तिमाह - 
एतद्रा अहरीप्सन्तः सवत्सरमा- 
सते त॒ आगच्छन्ति, इति । 

, ये गवामयननामकं संवत्रसत्रमनुतिष्ठन्ति ते महानताख्यमेतदेवोपान्यमहः प्रापु- 
मिच्छन्तोऽनुतिष्ठनिि । तथा सल्यागन्मेति प्रापिवाचकं राञ्दं प्रयञ्ञानास्ते पुरुषा एत- 

, दहरागच्छन्ति तप्मादेतस्य प्राथम्यं युक्तम् । 
अतिथिमामन्मेवि पदद्वयतात्प्यदशेनेन त्ृचद्वयं व्याख्यातम् । अथावकशषिष्टानां 

तृचानां तात्पर्य दशेयति- 
त एतेऽनुषटप्डी्षांणस्रयस्तृचा भवन्ति 
ब्य वै गायत्री वागनुषज्रह्म- 
णव॒तद्राचं संदधाति, इति । 

पश्चदराच 0विशो विशः [ ऋ० सै म० ८ मु० ७४ ऋ० १] इत्यादिके 
सृके प्रयमतस्मृचदवये गते प्ति तत ऊर्व त्रयस्तृचाः शिष्यन्ते । तेष्वन्तिपरस्तृचः 
“ अहं हूवानः " इतयादिकोऽनुषट्डन्दस्कः । तत्ातुष्टष्ठन्दपि तदुत्माङस्यानं येषा 
चानां तेऽलषटप्ीपाणः । एते तृचाखिपंख्याकाः । त्रोपान््यतृचे. ततः पूर्षतने 
तृचे च गायत्री छन्दो क्ते । प्ता च गायत्री ब्रह्मैव, “ तत्सवितुरेण्यम् ? 
| ऋ० प्र म ३पर्० ६२ ऋ> १० ] इलयनया गायज्या परत्रह्मणः प्रतिपाय- 

+ 

जागन्म ° -ऋ० सत म० ८ पू ७४ ० ४ । 

१ख. ग. 'स्तृचं द्र" । २ सख. स्थानं । 
ज 



० १स०१] रेतरेयारण्यकम् । ७ 
त । येयं तृचगताऽनुषटप्पा बागरा चतुष्पा्छप्तामान्यात् । «“ चत्वारे वाकपारि. 
1 पदानि ?' ( ० सं मं० १ म्० १६९४ ऋ० ४९ ) इति वाचः पादचतु- 
माच्नातम् । परा पृदयन्ती मध्यमा वैखरीत्युक्तं तत्पाद चतुष्टयमन्येव्यीस्यातम् । 
ॐ भस्तु चतुष्पा्वं प्रिद्धम् । एं सल्यस्मिन्पक्ते गायञ्यनुष्टुमेरमेलने सति तन््रेण 
पाठेन ब्रह्मणैव वाचं संयोजयति । 
जय कीतिफलार्थ सूक्तान्तरं विधत्ते 

अबोध्यसिः समिधा जनानामिति कौर्तिकामः, इति । 
अबोधीत्यादिकं द्वादशर्च सूक्तम् । 
[प्रजापड्]फला्थमन्यत्पृक्तं विधत्ते-- 

होताऽजनिष्ट चेतन इति मजापशुकामः, इति ॥ 
इत्येतरेयतब्राह्मणारण्यकाण्डे पथमारण्यके पथमेऽध्याये 

प्रथमः खण्डः ।॥ १॥ 
होतेत्यादिकमष्टच सूक्तम् । यथोक्तानां काम्यसक्तानां गोदोहनन्यायेन कठा. 
व न तु कत्वर्भत्वम् | 
स च न्यायश्तुधाध्यायस्य प्रथमपादे चिन्ितः-- 

गोदोहनं द्वया्थं स्यान्न वा मागद्वयार्थता | 
अन्यथाऽपरि क्रतोः सिद्धेः केव पुरुषाय तत् ॥ 

{शेप णीमाप्तयोः भ्रूयते--“चमतेनापः प्रणयदधोदोहनेन पडाकामस्य' इति । तत् 
टनस्य क्वथ (त्वं) पुरुषाथेत्वं वेत्याकारद्यमस्ि । पट़फलनननेन पुरुपभरीति- 
› अपां प्रणयनेन क्रतुपोष्कस्यमपि भातीति चेन्मैवम् । गोदोहनमन्तरेण फडा- 
भवतु पुरुषार्थत्वं करतुस्तु तदभौवेऽपि चमसेन सिध्यतीति न कत्व्धेता । एवम- 
यथोक्तानि काम्यसूक्तानि फार्थान्येव न तु क्रत्वर्थानि । एवं तदि कतोरङ्क- 
ध भरसञ्येतेति चेत् । मेवम् । काम्यानामेतेषां कत्वङ्गमूतं दोप्तनमाध्रिय विधा- 
# काम्ैरपि सूक्तैः क्रतवङ्गस्य शंसनस्य निष्पत्तेः, काम्येन नियिद्धिरिति 
[काणां डण्डिर्मः । तस्मात्फटप्ताधनतवेन विधानादतैः फं साक्षात्सिभ्यलर्था- 
: सरा ङ्कत्वमित्युपपन्नम् ॥ 

ईति श्चीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयनाद्यणारण्यक- 
काण्डमाप्य प्रथमारण्यके प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

म ् श ५ [क = वाच्य ऋ० ० म० प् १ ०१|| होता जननि०- कण स° 
स॒ ० ५4 ऋ० १। 

॥ ५ @ ©. ऋ © [~| इन्दियं ५० ॥ क. नक्र । रक, नलचमा ।३क. भवेच) य४्ख,ग. घ. भमः । इन्ियं त । 
# 

न्क 



भरीमत्सयणाचा्यविरचितभाष्यसमेतम्-- [!प्रथमारण्य 

अथ द्वितीयः खण्डः । 

अन्नाद्फलाय सूक्तान्तरं विधत्ते-- 
अश्रि नरो दीषितिभिररण्योरिलयम्ा्यकामः, इति । . 

अनतं योग्यं[आ्ं] शाल्यादिनिष्पन्नम[न्मत्ं च तदायं चेलन्रायक्षामल्मस्य € 
तसमिन्कामोऽस्य ) । आच नर इत्यारिकं पञ्चविंशत्य॒चमाज्यख्रमवगन्तव्यम् । 

अस्य पूक्तस्याच्नहेतुत्वं संमावयति- 
अरवा अन्नादः, इति। 

अभेर्मोजकत्वे छोकप्रपिद्धिवोतनार्थो वैशब्दः । अपरे 
नातर्रियत्वात्तद्विषयपूक्तेनान्नङामो युक्त इत्यः | 

ननु प्रवो देवायाश्चये [ऋ० प०म० ३ सू० १३ ऋ० !] इ्यादिप् कते. 
पयननिविं्यत इत्याशङ्कय तेम्योऽस्य सूक्तस्य विदोषं ददीयति-- 

चिरतरमिव वा इतरेष्वाज्येष्वत्निमागच्छन्त्य- 
येह गुखत एवामिमामच्छन्ति मुखतोऽ- 
नायमश्चते युखतः पाप्मानमपघ्रते, इति । 

इतरेषु प्रवो देवायाञ्चये" [ऋ० सण मं० ३ सू १३ ऋ० १] इत्यादि प्ट 
ज्यशनतेषु यजमाना अलन्तविटम्बो यथाँ मवति तथेवाधि परा्वन्ति। सृक्तादाव- 
भनिपदामावात् । इह तु तत्द्धावादादविव सहपाऽ् मरप्ुवान्ते । अतत भवदङ-~ (तोऽनना)च्यमादौ विटन्बमन्तरेणेव यजमानकंयः प्रा्ोति । तथा ते यजमाना-आदधा ~ वेव पाप्मानं नादायन्ति | ध 

क्तस्य प्रपमपादेऽभनिशब्दं भ्रश्य द्वितीयपादे नयनेति शबदं परशंसति - 
हस्तच्युती जनयन्तेति जातवदेतस्पाद्रा अहो 
यजमानो नायते तस्माज्ञातवत् , इति । ~ 

हलेतयारि्ितीयपादलस्यायमर्थः-- हस्तव्यापरणेव वाच्येन जनयन्त यजमान ` अभिमुत्ादयन्त इति । तत्र जनयन्तेतयनेन शब्देनेदं सक्तं जातवन्नन्मवाचकरोब्दो-- ` पेतं भवति । एतस्माजन्मवाचिशञ रोपेतसूक्तयुक्ताददो महातास्यात्कर्णो यज~ 
मानोऽयं तत्फटयोग्यजन्मवान्भवति । तस्मात्कारणात्तथाविधनजन्मप्ताधनमूतं सूक्तम् 

अस्िन्पश्चविंरात्य॒ते सूक्ते [ऋ० सं° म० ७ प° १९] अदवष्टादहर्चो विरा- 
अभि नरो०-ऋ° स० म० ७ पू १! ऋ० १। । 

खयमन्नभोजकस्वै 

 भक्व.नतुम रक प्मान कनद 
प. नतु ।२क.ख.ध्यानम"३क.स. घ. प्त; भाक तीः पा । 



। ॥ 6639 
अध्या०१ख०२| एतरयारण्यकम् । 

टृछन्दस्काः । अवशिष्टास्तु “मा नो असचेऽवीर ते", इत्यादिका "प 
न्दस्काः । ताखेकेकस्यास्चनि पारचतष्टययतानि च्छन्दांसि प्ररप्तति- 

तानि चतवारि च्छन्दांसि भरित चत- 

ष्पादा वै पशवः पशुनामवरुद्धयै, इति । 

“एकादशाक्षरा च्िष्टुष् इति श्रुलन्तरदिकेकस्मिन्पाद् एकैकं चिष्टुवाख्यं 
छन्दोऽसि, ततश्चतुपौ पदेषु चत्वारि शिष्टुष्ठन्दांति पचन्ते । ततः पदानां चतु- 
प्पा्वात्तेन तत्पाम्यात्पद् प्राप्तिर्भवति । 

यास्त सक्तादिगता विराटृखन्दस्का ऋचस्तापां पादगतानि च्छन्दांमि प्ररेप्तति- 

तानि त्रीणि च्छन्दांसि भवन्ति त्योवा इमे तिष्ठतां 
रोका एषामेव लखोकानामभिनिस्ये, इति । 

यथा “ चतुष्पदा त्रिष्टुप् "” ^“ एकादराक्षरा विष्टप् › इति श्रुलोः पादसंख्याऽ- 

क्रसंख्या च श्रुता तथा ^ त्रिपदा विराट्? “ दशाक्षरा विराट् '› इति श्रुल्योः 
सेख्याद्भयं श्रुतम् । ततल्लिष्वपि पदेषु दशाक्षरसंख्याकानि त्रीणि विराट्छन्दासि संप. 
यते(न्ते) । लोकाश्च पएरथिव्यन्तरिक्षं चोरित्येवं तिपंस्याकाः, उत्तममध्यमाधमैः 
साच्तिकराजप्ततामसैः प्राणिमिरुपेतत्वा्रि्टतश्च । ततः संस्यापताम्याल्ोकजयो भवति । 

मक्त पू्वत्तरमागयोवेतमाने विराटि्ुवित्येते द्वे छन्दसी प्रशंसति- 
ते द्रे छन्दसी भवतः प्रतिष्ठाया एव द्विमतिष्ठ 
वे पुरुषश्चतुष्पादाः पशवो यजमानमेव तद्दिष- 
तिष्रं चतुष्पात्स पञ्चष भरतिष्ापयति, इति । 

छन्दोदधयं प्रतिष्ठाथमेव संपद्यते । डोकिकः पुरूषः सर्वोऽपि भूमं द्वाभ्यां पादाम्यां 
` प्रतिष्ठितत्वाद्टभतिष्ठो मवति । परवस्त चतष्पादाः । एवं सति च्छन्दोद्धितवेन पाद- 

चतुष्टन च द्विपादं यजमानं चतुष्पात्सु पञ्ुषु होता प्रतिष्ठापयति ! 
इदानीं सवास्वृक्षववस्थितां पञ्चविंडातिप्ंख्यां प्रशपतति- 

ताः पराग्वचनेन पश्चविशतिभेवन्ति पञ्च- 
विशोऽयं पुरूषो दश्च हस्त्या अङ्कुखयो दशा 
पाया द्रा ररू द्रौ बाहू आत्मेव पञ्चविंश 
स्तमिमपात्मानं पञ्चविश्ं संस्छ्ुरुते, इति 

आवृत्तिमन्तरेणोध्व॑पाठः पराग्वचनम् । आता. मध्यदेहम्, “ मध्यं हयेषामङ्ञा- 
गगरिः 

५1 ध्ये 

१ क. ख. ग. युक्तानि । २ के, देहः, म । 

॥ } 2 ¢ ' ~. ॐ 

क ^ 2 



श 

१ श्ीमत्सायणाचायविरवितमाष्यसमेतम्-- [प्रधमारण्यके- 

नामात्मा  [ ए० अआ २अ० ३ ख० ९ |] इति वक्ष्यमाणत्वात् । तेनाऽऽत्मना 
सहितैरवयवेः सरवेरयं पुरुषः पश्चविंशातिपस्योपेतः । अतस्तादशं परुषमगगतया पश्चि 
शतिप॑ख्यया सस्कराति । 

प्रकारान्तरेण तां संस्थां प्रशे्ति- ॥ि 
अथौ पञ्चविंशं वा एतद हः पश्चविश एतः 
स्याह; स्तामस्तत्समेन समं प्रतिपद्यते 
तस्माद्र एव पचविशतिभेवन्ति, इति । 

अथां अपि चेत्यथः | यन्महानतख्यमहस्तदततपञ्चविशतिपंस्योपेतमेव । तत्कथ- मिति तद्च्यते--एतस्याहो यः स्तोमः परामगेः सोत्रकॐ तृचस्याऽऽवृस्या संपद्यते 
साऽय त्ित्रत्पश्चदशारिदपो न मवति कित पञ्च वग्रसतस्मात्कारणात्पश्चविशतिप्ंख्परया 
समन मूक्तन पञ्चविशस्तोमयुक्तं समं तदहः प्रातीति तस्मादेतदहः सक्तं तचेत्यभर्यं तम तस्मात द्र जहःसूक्त पश्चविदातिपरुपपरयुकते एव मतः । अन्यथा साम्याप- भवात् । मन्तीति बहुवचनं तु सृक्तगतानामनां सनयतानां चापेक्षा द्रष्टन्यम् | तात्मन्मूक्त प्रथमात्तमयाक्चोरावृत्तिविधिममिप्रे्य तदन्रृत्तप्तहितां संख्यां प्रशास्तति- 

तसिः प्रथमया जिरुत्तमयेकयानभिशष्यन क्षरा विराण्न्यूने वे रेतः सिच्यते न्ये पाणा न्युनेऽ- नाद्य प्रतिषटितमेतेषां कामानामवरुद्धयं, इति । ताः पक्तगताः पश्चविंशतिप्तंह्याक। कऋचक्षिरव्ृत्तया पभथमया भिरष्त्तया चौत्त- भया सहिताः पतयो मिता कना नरातपस्याकाः संप्यन्ते । एकय्ना न संपृणी तिशदिलयेकयानिंशत् । ““ चिर ]दक्षरा वरट् इतिं धतावराट्छन्दपस्िक् (तह्यापतत्तारत चरशत्सरूयायामेक्रया न्यूनत्वादेयमुकषंछ्या न्य॒नाक्षरा वराटरमपष- यो । टकेऽपि न्य॒ने तरे खल सप गभाराये प्रनोत्पादनार्थं रे सिच्यते । तथ ससस हरयपृण्डरीके पाणाः; भति नि |घ्रनित, खस्पे च९२ऽनायं भतिष्ठितं, तस्मा- द्य न्य॒ना वराइतेषां गनातत्तिप्राणान्नप्रतिषठारूपाणां 
कामानां प्राप्तये संपद्यते । 

एतान्कामानवरन्पे य एव वेद्, इति | यः पनानवेमृणतामेकोनधिंरातंस्यां षदप दमतुक्तन्कामानाभयति | वेद्नमा- 
वरेण फवा्ियनुर्वेदर्थपका्ग उपपादिता | प्ररानरेण सक्तगता ऋचः प्ररोप्तति- 

ता आभिरतंपचयन्ते बृहतीं च विराजं च 



हे 

अध्या० {ख ०२] पतरेयारण्यकम् । १९ 

च्छन्दो येतस्याहः संपत्तामथो अनुष्टुभ - 
मनुष्टबायतनानि ह्याज्यानि, इति ॥ 

इत्यतरेयत्राह्यणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके भथमाध्याये 
टितीयः खण्डः | २॥ 

` या ऋचः सूक्तं प्रोक्ताः “अभि नरः'' इत्यादिकास्ता; स्वी ऋचो मिटित्वा बृह्या- 
स्यच्छन्दोऽभिसंपद्यते( न्ते?) | तथा विराडाख्यं छन्दोऽभिपच्ते( न्ते? ) । एवं सलये- 
तस्य महात्रतस्याहयो भक्षिता या संपत्तां प्राप्ता मवन्ति । तच्राऽऽदावष्टादशानामृचां स्वत 
एव विराडभिपतपत्तिः सिद्धा । यास्तृत्तराः सप्त व्िष्टुमस्तासु बृहतीछन्दः सपादनीयम् । 
अन्तिमाया ऋचच्िरघृत्तो सत्यां नव चिष्टमः संपद्यन्ते । तासु प्रत्येकमष्टा्षरेष्वती- 
तष्ववारोष्टा नव बहत्यां भवान्ते । अपरनीत(ता)श्च नवप्तख्याका अष्टाक्षरपादा 

मिरित्वा द्वासप्ततिरक्षराणि संपयन्ते । तत्षट्त्रिशदक्षरोपेते द्वे ब्रहत्यो निष्पयेते । तदेवं 
बृहतीछन्द ःसपत्तिः । अपि चेवमाद्यायाग्च्यनुष्टुप्त्वस्य संपादयितुं श्क्यत्वात्ताः 
सक्तगता त्चोऽनश्रभमभिसंपद्यन्त | यदच्यत्ाचायदखछवास्च शदक्षरत्वारकमक्षरमनुष्- 

भाङधेकं तथाऽपि न॑तावताञनुष्टप्त्वं हीयते, नन वा एकेनाक्षरेण च्छन्दांपि वियनिति 
न द्वाभ्याम्” इति श्चुतः । यथवास्यामच्यक्षरत्रयाधिकरसेऽपि विराटत्वमनुक्रमणिका- 
करेरुक्तमवमकाक्षराधिक्येऽनुष्टुप्त्वं कं न स्यात् । न चैतावता प्रयापेनानुष्टप्संपा- 
द्ने प्रयाजनाभावः। यप्मादाञ्यज्स्राण्यनुष्टुबाभितानि “श्र व] देवायाञ्नये'[ऋ० सण 
म० ३३ प््० १३ ऋ० १] इत्यादो तथा टष्टत्वात्तस्मादनष्ठप्पपच्या प्रशस्तमिदं 
मूक्तमित्यमिप्रायः । नन्वेतत्पूक्तमन्नायकरामस्य विधीयत इति प्रुषार्थमिदं तथा 
कत्वेथ [त्व |पप्यस्य चोदकेन प्रापितम् | तथा हि-आज्यप्रउगे विश्वमिति. पश्च. 
मारण्यकं वक्ष्य(क्ष्ये)ते । विश्वजिन्नाञ्न एकाह च्छखद्रयमतिदेष्टग्यमिति तस्य वाक्य 
स्याथः । विश्वजित।ऽभि नर इति सूत्रकरिणामिधानाद्विश्वनिद्धिकृतिरूमे महान 
51१ तदेवातिदिरयते । तस्मादेत(क)प्यैवाधि नरः [ ऋ० सं म० ७ प॒० {१ 
स्ु० १] इति सूक्तस्य कत्वथ(थत्वं) पुरुषार्थत्वं चेत्युभयविधत्वमनुपपन्नम् 
नायं दोषः, दधिन्यायेनो पपत्तेः । 

स च न्यायश्चतुथाध्यास्य तृतीयपादे चिन्तितः-- 
द्घ्रा तिविन्द्रियकामस्य नित्योऽन्य उत तद्धि । 
अन्यः स्यात्पूववन्मेवं संयोगस्य प्रथक्त्वतः ॥ 

अश्निहोतरे श्रूयते--““दशधेन्धियकामस्य जुदयात्" इति । तत्र दधः काम्यत्वानि- ०५. 

त्येऽप्निहोत्रे पूववन्यायेन न ̀ प्रयोक्तम्यं . किंत्वन्यदेव किचिद्रम्यमिति चेन्मेवम् । 
न 

% कृ. भवति । २ ख. ग. भवान्ति । 



१२ श्रीपरसायणाचार्थविरीचितमाष्यसमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 

“दा जुहोति” इत्यसतिन्वाक्यान्तरे कामसंयोगमलुपन्यस्य नित्यहोम्परंयोगेन दधि- 
विधानात् } तस्मादेकस्यापि दधो वाक्यद्वयेन नित्यत्वं काम्यत्वं चाविरुद्धम् । एव 

मम्नीषोमीयपशौ '"वाद्विरे बध्राति" “खादिरं वीयैकामस्य यूपं कुवीत” इत्युदाहर- 

णीयम् } अनेन दपिन्यायेनात्रापि काम्येन “अग्नि नरो दीवितिभिररण्योः'' [ऋ 
पं० म० ७ सू० १० {] इति सूक्तप्रयोगेण पुरुषार्थेन क्रतुरपि निप्पद्यत इत्येर 
कस्यैव सूक्तस्य चोदकम्रत्यक्षवचनाम्यामुभयार्थत्वमविरुद्धम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथंप्रका्च रेतरेयनाद्यणारण्यक- 
भाप्ये प्रथमारण्यके प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 

अथ तुततीयः खण्डः । 

नुग्रहमक्षणादृध्वं निवित्पदान्युचा्यं होत्रा शेप्तनीयं यदाज्यशखं तचिषपि- 
तम् । वेशवदेवग्रहणादुष्व होत्रा शं नीयं प्रउगनामकं यच्छं तद्विषये छन्दोविलञे- 
पमश्रित्य नानाशाखानुप्तारेण सर्वै पक्षाः संभाविताः, गायग्युष्णिगनुषटुन्बुहती पद्ध 

लष्टुजगतीं चेति च्छन्दोविहोषास्तत्र प्रथमं पक्षमाह- 
# क ¢ (~ व ६. गायत्रं प्रउगं कुयादिल्याहुस्तेजो वै ब्रह्मवर्चसं 

6 ह. $ क गायत्री तेजसी ब्रह्मच॑सी भवतीति, इति । 
तेजः शरीरकान्ती रज्ञां समर्थय व, ब्रह्मवर्चसं श्रताध्ययनपप्ति, तदुभय हुत्वा यञ्यास्तदरूपत्वम् । य(अ)तो यजमानस्तु मयवान्मवत्वित्यनेनामिप्रायेण अस“ गराच्त गाय्॒रीछन्दाविशिष्ठं कुयौत् । तस्य गायत्रस्य प्रउगस्य सखद्पमाश्चदण्य- 17 पपरक परचमाध्यायेऽभिहितम्- वायुम गा यृन्प्रीरिति सप्तानां पुरोरुचं पस्व्तस्या उपरर तृचं तृचं रतिद्वायवायाहि द्श्तेति सप तचाः' इति । | दवितीयादिपक्षानाह-- । 

चः ^. ओष्णिहं 9 [र (णं भगं कयादिलाहुरायुबा उष्णिगाभु मानमनतत्वानुषटभं भज्गं छयादित्याहुः क्षत्र 
वा _सनुष्पन्नस्याऽऽप्त्या इति वार्तं प्ररं दिलाह ४ 9 (3 ४ भजग छव रत्याः शीं हती श्रीमान्भवतीति पाक 
थ कृयादित्याहुरन् वै पद्किरमवान्भवतीति 

अभ नउग कूयादिदयाहुर्वी्चं बे जिष्म्वीयवा- 

१के. से. यज्ञे ` "1 ॥ 



अध्या० {स ०३] ेतरेयारण्यकम् १३ 

स्मवतीति जागतं प्रडगं कुयादित्याहुजा- 
गता वै पशवः पशमान्भवतीति, इति। 

न्नं बमन्यत्पूववव्याख्येयम् । 
एवं नानाविधन्राह्मणसिद्धानि मतान्युपन्यस्य तेषु प्रथमं खकीयत्वेन स्वी करोति- 

तदु गायत्रमेव कुर्याद्रद्य वै गायत्री ब्रहम. 
तद् हतरेह्यणेव तद्रह्य प्रतिपद्यते, इति । 

तद्व तेषां त॒ सप्तानां मध्ये यत््रथममुपन्यत्तं गायत्रं तदेवास्मिन्महात्रते कुयात् । 
गायञ्या ब्रह्मत्वं पूर्वमेवोक्तम् । अस्य चाहो त्रह्मत्वं॑तत्परपिहेतुत्वादवगन्तन्यम् । 

तद्रायत्नप्रडगरूपेण ब्रह्मणा तन्महात्रतरूपं बह्म प्रामराति । 

दाशतर््यां गायत्रीछन्दस्कानां बहूनां वि्यमानत्वाततद्धिशेषं दशेयति- 

तदु पापुच्छन्दसम्, इति । 
तदपि गायत्रीछन्दस्कं प्रउगं मधुच्छन्दोनान्न क्पे: सवन्षि द्रष्टभ्यम् । तेन 

पिणा दष्टं “ वायवायाहि” [ ऋ० पं° म० १ सृ २ ऋ° १] इत्यादिकं यन्म- 

न्रजातं तदित्यथः । 

ऋपेनाम निवक्ति-- 
मधुहस्म षा ऋषिभ्यां पधुच्छन्दारछन्दति 
तन्पधुच्छन्दसो मधुच्छन्दस्त्वम् ; इति । 

योऽयं मधुच्छन्दोनामक ऋषिः सोऽयमितरेम्य ऋषिभ्यो मधु चछन्दति मधुर. 
मोग्यं संपादथितुमिच्छति । ̀ ह स्म वा इति निपातत्रयपरमृह देतिह्याथे; । यस्मादयं 

` मध्विच्छति तस्मादस्य तन्नाम संपन्नम् । 

कषिसबन्धेनदाखं प्रशस्य फरपवन्धेनापि प्ररेपति- 

अथो अन्नं वै मधु स्व वै मधु 
सर्वे वे कामा मधु तयन्माधुच्छन्दसं 
दंसति सर्वेषां कामानामवरुद्धये, इति । 

माक्षिकवाची मघुरब्दस्तनिष्ठं प्रियत्वं रक्षयति । अन्नस्य प्रियत्वं प्रिद्धम् । 
7द्वदल्लदेः सवैस्यापि भोग्यस्य प्रियत्वं प्रनिद्धम् । यस्मास्प्ियत्वेन सर्वेऽपि कामा 
परधुहूपास्तस्मात्कारणान्मधुत्वप्तामान्यान्माधुच्छन्दसं श्ैसतीति यद् स्ति तर्सवेकाम- 

^ प्राप्ले पदयते । 

१क. भति । दशः! २ क. हि “व! २ क.घ. द््रदल्लाः। ४ स, "धुरर । 
॥ । 

(कं 

॥ 



१४ श्रीमत्सायणाचा्ैविरवितमाष्यसमेतम् -- [१प्रथमारण्यके- 

माधच्छन्दतवेदनं प्रशेसति- 

स्वान्कामानवरन्धे य एवं बेद्) इति । 
पुनः प्रकारान्तरेण शलं परे्तति-- „ 

तदैकादिकं रूपसमृदधं बहुवा एतस्मिन्नहनि किच 
किच वारणं करियते शान्ला एव शान्तव पतिषनैकादः 
शरान्त्यामेव तत्तिष्ठायामन्ततः भरतितिष्ठन्ति, इति। 

तदु तदपि यथेक्तं गायत्रं प्रउगमेकाहिकमेकादे प्रकृतिभूेऽगनिष्टोभे निष्पन्न 
तदेव विश्वनिद्द्ररेणासिन्हात्रो प्राप्तमन्तत रेकादिकत्वादेतदरपसमृ द्धम् । प्रक्रतिरप 

दयकाहे कृत्लस्यानृषटेयस्य प्र्यक्षवचनप्रापितत्वादविस्मरणेन सवेमनुष्ठातुं शक्यम् । 
सेयं रुपप्तमृद्धिः । न च किमनेनेकाहिकत्वेनेति शङ्कनीयम् । तस्यानिष्टशमनाथत्वात्। 

एतस्िन्महानतास्येऽहनि वारणं रिषठेनिवारणीयं वजेनीयं किमपि बहुविधं दासीधर- 
ृत्तदूमेुनवरह्मचारिपुशवरींप्वादादिकं क्रियतेऽतसतस्य शान्तय्थमेव प्तरूपपमद्धस्थै- 
काहिकम्य प्रउगश्ंसनम् । एकाहस्य तु पवेविकृतिप्रतिष्ठापकत्वाच्छानितिहेतुत्वमुपप- 
चम् । अतरो यजमाना अप्यन्ततः संवत्परसत्नस्यावप्तान उपान्त्येऽस्मिन्नहनि तत्तेन 
राज्ञपठेन प्रतिष्ठाह्पायामनिष्टश्चन्त्यामेव प्रतितिष्ठनित प्रतिष्ठा(्रतिष्ठिता) भवनि । 

अम्य शच्रप्य प्रतिष्ठाहेतु[त्वधवेदनं तत्पूवैकानुष्ठानं [च] प्रेति- 
परतितिष्टति य एवं वेद् येषां चैवं 
विद्रानेतद्धोता शंसति, इति ॥ 

इेतरेयव्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यक्े प्रथमाध्याये 
. वतीयः; खण्डः ॥ ३॥ 
यषा सत्रिणामथं एवमुक्तप्रकारेण शखमदिमानं विदरान्हेतेतच्छलं शंसति तेऽपि 

सत्रिणः प्रतितिष्ठनतीति द्म्यम् ॥ 
इति भ्ामत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थभरकाश रेतरेयत्राहमणारण्य- 

कमाप्यं प्रथमारण्यके प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
पयि 

भथ चतुथः खण्डः । 

अस्मिन्प्रउगशख्चे ये सप्त तचास्तेषां मध्ये स्तषा मध्ये प्रथमत॒चस्य प्रथमार्थे 
तु 

यु शन्दसस्य तात्पर्यं दद्ीयति-- 
# | 0 = क $ वायवायाहि द्रेतेमे सोमा 

-------- प सोगा अरं छताश्तयेः __ कृता इत्ये. 
वायवायाहि क्रु° सं०म० १ प° २ ऋ० १| 



^ 

अध्या० १ख०४] एेतरेयारण्यक्षम् । १९ 

तद्रा अहरर यजमानाय च देषेभ्यशथ, इति। 
दशेत दानीय हे वायोऽसिन्कर्मण्यागच्छ, इम रेन्द्रवायवादिग्रहगताः सोमा अर- 

मं सेपृणां यथा भवन्ति तथा कृताः पेपादिता इत्येष मन्ेऽमिधीयते । यस्म देत- 
स्महात्रताख्यमह्ये य(हये)जमानाय च देवेभ्यश्वारं सोमं पातुम तस्माद्युक्तो मन्नेऽ- 
रमिति शब्दः । 

संपूर्तिवेदनतत्पूवकानुष्ठाने पववत्र घति-- 
अरं हास्मा एतदहभवति य एवं वेद् 
येषा चेवं विद्रानेतद्धोता शंसति, इति । 

द्वितीयस्य तृचस्यान्तिमायामृचि मध्यमपादे निष्कृतशब्दं ्याचष्टे- 
इन्द्रवायू इमे सूता आयातमुपनिष्डत- 
मिति यद्व निष्कृतं तत्सुस्टरतुम्र + इति । 

हे इन्द्रवायू इमे सोमा मवदथमभिषुतासतस्मादुपनिष्डृतमिमं सोमं प्रति युवामा- 
गच्छतमिद्यस्मिन्पादे निष्कृतमिति यत्पदमस्ति तत्पदं ससक्रृतमिलयमुमर्थमाह । 

वेदनानृष्ठाने प्रशंपति- 
आ हास्येन्द्रवायु संस्कृतं गच्छतो य एवं 
वेद् येषां चेवं विद्रानेतद्धाता शंस्तति, इति । 

अस्यवाभिज्ञस्य सबन्धिनं सस्कारयुक्तं सोमभिन््रवाय् आभिमष्येन खट् प्राप्नतः। 
तृतीयस्य तुचस्य प्रथमायामृचि तृतीयपादं व्याच्े-- 
मिं हुवे पूतदक्षं धियं घृताचीं साधन्तेति वाग्वै धृताची, इति । 

पतेष॒ इद्धषु दक्षं कुशं पिजं हुव आयामि । कीदशं मित्रम्--पियं 
श्चताचां साधयन्त(साधन्ता) भियं ष्यानयोग्यं ध्रताची(चीं) क्षरणोपेतं द्रव्यमा- 
ज्याद्कादिकं प्रपयन्तम् | मन््रख्पां वा वाचं संपादयन्तम् | साधयन्ताविति द्विव- 
चनं वा । वरुणं वेति द्वितीयपादे वरुणस्यापि प्रक्ृतत्वेनोभयोर्विशेषणत्वात् । इत्य- 
तास्मस्तृतायपाद् धीषरताचील्नेन पद्द्वर्यन वागेव विवक्षता | 

वेदनं राप्तनं च प्ररे्तति- 

वाचमवास्मस्तदधाति य एवं वेद् 
यषा चेवं विद्रानतद्धाता श्रंसति, इति । 

तत्तत वदनन शसनन च | 
॥,। 

रव्वाद् इ०--ऋ० स० मण ! सू २ऋ० ४। मित्रं हुवे पूत०~-ऋ° 
स० म {१ स्॒० २ ह° ७। 
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१६ श्रीमत्सायणाचार्यविरवितमाप्यसमेतम्-- [प्रभमारण्यक- | 

चतुर््य तृचस्य प्रथमपाद व्याच्ट-- वा| 

अनिना यज्वरीरिष इत्यन्नं बा ईषोऽत्नायस्यावरुद्धच) इत । 
हेऽश्विनो यज्वरीयोगनिप्पादका इषां हविक्षणान्यन्नानि खी कृर्तमिलयध्या- 

हारः । यद्वा ऋचोऽन्तिमेन चनस्यतमिति पदेन सबन्धः । भक्षयता तस्याः । 

अत्र यदिदमिष इति पदं तस्यान्नमेवार्थोऽतोऽनप्राप्त्यथमिदं भर्वति । 

एतस्य तृचस्यान्तिमपादो निगदव्यार्यात इत्येतदशयति- 

आयातं रदरवतनी इति, इति । 

अनराऽऽयातमिल्यादिपादं उति । जत्राधिनोरागमनं सष्टमव प्रतीयत इत्यथैः । 

लद्रयेव वरतनिमारगो ययोरशचिनेस्तौ [रुदर]्रतेनी । यथा रुद्रस्य जगदीश्वरस्य मार्गो 

न कापि प्रतिबध्यते तद्रदनयोरपि । तादौ हेऽधिनाविहासिमन्कमेण्यागच्छतम् । 

वेदनं प्ररंसति- 

आ हास्याधिनां यक्ञं गच्छतां य एवं 
वेद येषां चेवं विद्रानेतद्धोता शंसति, इति । 

पञ्चमस्य तचस्य तिखपव्ष प्रथमपादानां तात्पर्यं दशेयति-- 
इन्द्राऽऽयाहि चित्रभानविन्द्राऽऽयाहि पियेषित इन्द्राऽ5- 
याहि तूतुजान इत्यायाह्यायादह॑ति शंसति, इति । 

हेऽचित्रभानो विचित्रररविमयुकतेन्द्र त्वमसिन्कमैण्यायाहि । तयथा(तथा) ह इन्द्र 
धिया स्ववदध्येषितः प्रेषितः त्ननुप्रहपूवेमायाहि । तथा हे इन्द्र तूतुजानः 

शत्रन्हिसन्नायाहि । इत्येतेषु तरिषु पदेषु पुनः पुनरायाहीति पठनेव दोता शंस- 
तीति तेनेन्दरस्त्वरया समागच्छतीलयमिप्रायः। 

वेदनं प्ररेप्तति- 

आ हास्येन्द्रो गच्छति य एव॑ वेद 
येषां चैवं दविद्रानेतद्धोता शंसति, इति । 

आगच्छति हेवन्वयः । सैथेवाऽऽगच्छतीलर्भः । पूर्वसमि्तधिनोर्वाक्येऽप्या- ` 

गच्छतो हेप्येवं योजनीयम् । 49 

अश्विना यन्व०--ऋ० प° म० १ प्रू० ३० १। आयते ्०-ऋ 
ते म० १ पू० ३ ऋ ६। इन्दाऽऽयाहि चित्र०-कऋ० सं म० १ सू० ६ 
ऋ ४ । इन््रऽऽयादि पि०--ऋ० प° म० १ म्० ३ ऋ० ९ इनद्राऽऽयाहि 
तृ०--ऋ० स० मन {१ प० ३ ० ६ । 

`
`
 

१ख.ग. घ, पठन्ति| 
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अध्या० ख ०४] एेतरेयारण्यकम् । १७ 

षष्ठस्य तृचस्य प्रथमां स्पष्टाथेत्वायिप्रायेण पठति -- ` 
ओमासश्रषणीधृतो विभ्वे देवास आगतेति, इति । 

हे विण्वे देवा अस्मिन्कमण्यागच्छत । कीदशाः--अवन्ति रक्षन्तीलयोमासः । 
चषणयो मनुष्या यजमानास्तान्धारयन्ति पोषयन्तीति चर्षणीधृतः । 
“ वेदनरांसने प्रशसति- 

आ हास्य षिष्वे देवा हवं गच्छन्ति य एवं 
वेद येषां चेषं विद्रानेतद्धोता शंसति, इति । 

हयतेऽतरेतिणहषो यज्ञः । 
द्वितीयाप व्याचष्टे-- 

दाश्वांसो दाशुषः सृतभिति यदाह् ददषो 
ददुषः स॒तमित्येव तदाह, इति । 

कटरा विश्च देवाः--सुतममिषुतं सोमं दाज्रुषो दत्तवतो यजमानस्य दाश्वांषः 
फटं दत्तवन्त ईयेतस्मिञ्धवतियंदाह दाद्धुष इति यत्पदं तत्तेन पदेन ददुषो ददुष 
इत्यमुमवाथपाह । ““ दाश दाने (म्वा० उ० मे० ८८२) इत्यस्माद्धातो सच्छ 
नेष्पत्तिः । एकवचनस्य यजमानजातिविषयत्वाद्वीप्तार्थोऽपि रम्यते । 

दाश्वां इति पदेन सूचितं फलं दर्शयति-- 

ददति हास्म तं कामं देवा यत्काम एतच्छंसति, इति । 
वेदन हंसने प्ररेपति- 

य एमे वेद् येषां चैवं विद्रानेतद्धोता शंसति, इति । 
ददति हास्मा अपि(इति) फटमत्राप्यनुवतते । 

समस्य तृचस्य तृतीयपादे धियावसुशब्दं व्याचष्टे-- 
| पावका नः सरस्वतीं यज्ञं वष्र धिया 

^ वस॒रिति वाग्वै धियावघुः, इति । 
या सरस्वत देवी पा नोऽस्माकं पाव्रका रुद्धिहेतुः सती यज्ञमस्मदीये वध 

वहतु । कीदशी प्तरस्वती--धियावसुवदध्या सवीनाच्छदयन्तीं बद्धिपरदेत्यरथ 
पावकेलयारिंस्त चस्य प्रथमपादो यन्ञमित्यारिस्ततीयस्तसिन्धियावस्रितिशब्देन देव- 
तान्तरं नामिधोयते क तु वागेव प्रथमपादोक्ता सरस्वत्येव । 

आमाप्तश्च ०--ऋ० सं° म० १ प° ३० १। दाश्वांसो दा०-ऋ० स॒ 
म प्र् ३ ऋ० ७ | पावका नः सन्न स= म १ स् ६० १०। 
। "~~~ 

न
ा
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१ग.घ्. श्यां व्याः। २ घ, इदयस्मि"। 



क 

१८ श्रीमत्सायणाचायविरवितभाष्यसमेतम्-- [ प्रभमारण्यकम् ] 

वेदनङमने प्रशेपति-- + 
वाचपेवास्मिस्तहधाति य एवं वेद् 
येषां चैवं विद्रानेतद्धीता शंसति, इति । 

तत्तेन वेदनेन श्तनेन च । 
तस्मिनेव तृतीयपादे वदष्टिति पदं व्याचष्टे-- | यङ्ग वष्टिति यदाह यज्ञं वहस्वि्येव तदाह, इति । 
तचप्तप्तकस्थितामुक्पंख्यां प्रशु्ति-- 6 1 

ताः पराग्वचनेनेकाविंशतिभषन्त्येकर्विंशो ऽयं पुरुषो 
दश हस्त्या अङ्गुलयो दश्च पाधा आत्तैक- 
विशस्तमिपमात्मानमेकर्विशं संस्छरूते, इति । आत्मा मध्यदेहः । स्पष्टमन्यत् । 

आदत्तिविपिपूककं तत्सहितं संख्यां प्ररं सति-- 
ताच्िः प्रथमया तिरूत्तमया पचचयिदतिभषन्ति पथर्विश अत्मा पञ्चविंशः मनापतिदंश हस्त्या अङ्ग्यो द्रा पाचाद्रा उरू दवौ वाह् आत्मैव प्चविशस्तमि- मात्मानं पचविशं सेस्कुरतेऽथो प्श्चविदं वां एतदहः पथचवरिश एतस्याहः स्तोमस्तत्समेन समं प्रतिपद्यते तस्माद्र एव पञचविशतिर्भवन्ति भवन्ति, इति ॥ 

इतयतरेयतब्राह्मणारण्यकाण्डे पथमारण्यके 
प्रथमाध्याये चतुः खण्ड; ॥ ४॥ 

इति वहूवरचबाह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 
प्रथमोऽध्यायः ॥ $ ॥ 

आपा पुरुषा यजमानः, प्रजापतिः खष्टा चतुभल एव, तावुभावपि हस्ताङ्ल्या- दिपश्मिशत्याऽवयवोपेतौ । अन्यत्सवम् “अधि नरः? ( क्रु० तं म०७सू० श ५० १.) इत्याज्यशल्नविविरोषार्थवद्यास्मेयम् [दे० अ! १ अ० १ ख० २] दिरम्यापोऽध्यायपरितमाप्त्य् ॥ 
इति भीमत्तायणाचरयविरचिते माधवीये वेदाथकाश देतेयाह्यणारण्यक- 1 प्रथमारण्यके प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्ड; ॥ ४ ॥ शै इति श्रीमत्सायणावार्यविरचिते माधवीये वेदार्थपकाके बद्श्चव्राह्य- भारण्यकाण्डभाष्ये 

------- द मोऽाषः ॥ १॥ | 
प्रथमोऽध्याय : ॥ १ | । 

१ स, ग. तत्संहिः । 
षि 



अथ प्रथमारण्यके द्वितीयोऽध्यायः । 
तत्र प्रथमः खण्डः ( पञ्चमः )। 

~ प्रथमेऽध्याये प्रातःसवनगतमान्यप्ररगङच्लद्रयं निरूपितम् । द्वितीये माध्यंदि- 
[क्प (अ नपतवनगतं मरुत्वतीयादि निङप्यते । तस्य मरत्वतीयस्याऽऽदौ पठनीयं तृचं विधत्ते 

आत्वा रथं यथोतय इदं वसो सुतमन्ध 
इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपद नुचरो, इति । 

आ त्वेति तृचो मरुत्वती यश्ञस्चस्य पतिपत्पारम्भरूपः । इदं वसो, इत्ययं 
तृचोऽलुचरः, प्रतिपदमनुचरति । अनन्तरं पठनीय इत्यर्थः । | 

तवेतौ तचो प्रंसति- 
फेकादिको रूपसमृद्धो बह वा एतस्मिन्नहनि किच करिंच 
वारणं क्रियते शान्त्या एव॒ शानितर्वै परतिषटैकाहः 
दान्त्यामेव तत्मतिष्ठायामन्ततः प्रतितिष्न्ति परातितिष्रति 
य॒ एर्व वेद यषां चवं विद्रानेतद्धाोता शसति, इति। 

एकह गरकृतिमूतेऽभनिष्टोमे पमुत्प्ावेतौ तृचविक्रादिकौ । रूपपमृच्यादिकं माधु- 
च्छन्दस्कप्रउगेषा्थव॑दभ्याख्येयम् [ एे० आ० १अ० १ ख०३]1 

अनुरूपस्यानन्तरमाविनि प्रगाथे यदुक्रिन इति पदं तत्परशंमति- 

इन्द्र नेदीय एदिष्टि प्रसूतिरा शचीभिय 
त॒ उक्थिन इत्युक्थं वा एतदहरूक्थ- 

> वदूपसमृद्धमेतस्याहो रूपम्; उति । 
+ इन्द्रेयादिः प्रगायस्तस्िन्प्रगाये प्रथमायामचि प्रथमः पादः । हे इन्दर नेदीयः 
प्रल्ाप्तन्नतममिदं कमे प्रल्यागच्छैव । एदिदीत्यतैच्छब्द एवकारार्थः । प्रसूतिरित्या- 
दिको द्वितीयस्यामचि प्रथमः पादः । हे इन्द्र रचीभिः शक्तिभिः सह कर्मण्यागतेन 
त्वया प्रसूतिरनुज्ञा देया । ये होत्रादयस्त्वयाऽनुज्ञातास्तेऽस्मिन्करमण्युक्थिनः सत्रिण 

, इव्येतसिन्पाद उविंथन इति पदं तदयक्तं यस्मादेतन्महाबतार्यमहरुक्थं त्रै शखा- 
त्मकमेव । तदेव कथमिति तदुच्यते--एतस्य महावतारूयस्याह्; स्वरूपपुक्थव- 

आ त्वा र्थ०-- ऋ० प्रं मर < प ६८ ऋ० १। इदं वपरौ सुत 
० प° म० < सू० २ अर ६} इन्दर नेदीय ए०-ऋ० सं० मर < सू 

५२ ० 4 । प्रघूतिरार-ऋ० स० म० ८ सू ९४ ऋ ६ । 

१ ग. घ, च्धवादे व्याष्ये' । २ क, "वदेव व्याख्ये ̀  । 



1 

२० शरीमत्तायणाचायंविरचितमाष्यस्मेतम्-- [!प्रथमारण्यक्रे- 
च्छल्रोपेतम् । यद्यपि कमन्तरमप्युक्थवदेव तथाऽप्येतदूपसगृद्धं प्रशस्तैः शसैरूपे- 
तत्वात् । तस्मादुक्रिथन इति पदं युक्तम् । 

प्रगाथान्तरगतं वीरमिति पद् प्रशसति-- 

भरतु बह्मणसपतिरच्छा वीरमिति वीर. 
वदूपसमृद्मेतस्याहो रूपरू , इति । 

मेविल्याद्िः प्रगाथस्य प्रथमायाः प्रथमः पादः । अच्छा वीरमिति ततीयः 
पादः । बरह्मणो वेदस्य पतिः पालक एतन्नामको देवो वीरं शीघक्प्रदत्वेनाल्यन्तदर- 
मेतत्कमाच्छ प्रां मतु प्रकरेण गच्छतु । एतत्पाठे मदा(चेतरप्यादो सूपं वीरवद्रीर- 
पदयुक्तं सद्रूपेण समृद्धं भवति । 

प्रगाथान्तरे सुवीयमिति प्रंपति- 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते सवीर्यमिति बी 
षटू पसमरद्धमेतस्याहयो रूपम्, इति । 

उततिष्ठयादिः मगायस्य प्रयमायामृचि प्रथमः पादः । हे ब्रह्मणस्पत उत्तिठेहा- युक्तो भव । तस्मिन्नेव प्गाथयैोद्धितीयस्यामृचि तृतीयपादे सृषीयभिति पदं विद्यते, तच यजमानविदेषणं शोमनतीयेपितस्य फटत्य परतिपाईनदहो रूपं वीयंपदोपेतत्वादरू- पपरमद्धम् । 
प्रगाथान्तर् उक्थपदं शांसति-- 

भ तनं ब्रह्मणस्पतिं बदत्युक्थ्यमित्यक्यं वा एतद् हरक्थवद्रपसमृद्धमेतस्यह्ने , रूपम्, इति । 
भ चूनमित प्रगयपू्भिम् । ब्रह्मणस्पतिरवो नूनं वेद्वरुपं प्रकाशे बद्र । कीदशं मन्नमुकध्यं प्रशस्यम् । उत्तिषएठल्भिघृद्धि गच्छति करमण्यनेन श्ेणेत्युकयं राज्ञे तृहति या मन्न सांऽयमुक्थ्यः | उक्थंव्ा एतदित्यादि र्वव्यार्थेयम् | ^ अय क्वनिद्धाग्यायामूनि वू्हेति पदं प्रंसति-- ` 4 

अभिनेता स बहति वार्रमि्रपः, 
ह रमत हरतस्याहो रूपम्, इति । 

4 पकरमः। स इहेति मि यप भमः | भगमिनता कर्म भकरमः। अयम्निनेता कर्मणः भे ब्र्मण०--क्ु० सेर म० १ ५० ४० ऋ० ३ । उत्तिष्ठ ब्रह्मण न° स॒० मर ! पूर ०० च १|प्र नून ॒बह्मण९--ऋ० स° म० १ म् 
४० अर् ९ । अभनता तप--ृह9 
ग
 

वअ 
भ० ३ सण २१ ० ४ | ̀ प 

रैक १ के. 'दृचमहो । . 



अध्या०२ख० १(९)] पेतरेयारण्यकम् ।. २१ 

प्रवकः । स च दृत्रहा शाघ्चुधातीं । यचप्येतत्पदमम्ेविरो षणं तथाऽपि वृत्रघातित्वमि- 
न्रहूपं संयुज्यत इन्द्रदेवताकं चैतदहस्तस्माद्वृघहे तिपदेनैतस्येन्द्रस्य महावतास्य- 
स्याह रूपं संपद्यते । 

धाय्यान्तरे वृषन्दाब्दं प्रशंसति-- 
-त्व सोम क्रतुभिः सुक्रतुभूस्त्वं हषा 
टषत्वेभि्दित्वेति दषण्वद्रा इन्द्रस्य 
रूपमेन्द्रमेतदहरेतस्याहो रूपम् , इति । 

तत्न त्वं सोमेत्यचः प्रथमः पादः । त्वं हषोति तृतीयः पादः । हे सोमत्वं 
८ 

[भष कतुभिरेतैः कर्ममिः सुकरतुभूः शोमनकमी मव । तथा त्वं एषत्ेभिवेरषकत्वैः करम- 
मिभैपणेहैषा वर्षिता सन्महित्वा महिवान्मव । अस्यामृचि वृषेति पदं सुविदयते । 
इन्द्रस्य रूपमपि हषण वृषशब्दोपेतमेव, तस्य शब्दस्यन्द्रवाचकत्वात् । दन्द्रमि- 
त्यादि पूवेवत् । 

धाय्यान्तरे वाजिनमिति पदं प्रशे्तति- 

पिन्वन्ल्यपोऽल्यं न पिह विनयन्ति वाजिनमिति बाजि- 
मद्रा इन्द्रस्य रूपमेन््रमेतद हरेतस्याह्यो रूपम् ;› इति । 

पिन्वन्त्यप इति तस्या ऋचः प्रक्रमः । अल्यंन मिह् इति तृतीयः पादः। 
पिन्वन्ति देवता उदकानि सिञ्चनि । मिह सेचने, सेचननिमित्तं वाजिनं मेधं 
द्वेवताविरेषेण प्रेरयन्ति । वाजिरब्दोऽ्वाची “ अन्नं वै वाजः › इति श्रुतेः । तद्ध- 
तत्वान्मेषो वाजीं । तस्य प्रेयेस्य मेघस्य ॒दृष्टान्तोऽत्यं नेति । अव्यशब्दोऽश्ववाची 
('अश्चोऽपति “ हयोऽसि ? “अत्योऽपि” ““ नरोऽपि " इत्यश्चमेषगताश्चाभिमन्न- 

णमश्रे तत्परत्वेन प्रयोगात् । तदीयत्राद्यणे च तथेव व्याख्यातम्--“ अव्योऽपर- 
„ त्याह । तस्मादश्वः पर्वान्पदूनलेति " इति । नशब्द उपमाथः । यथा लोकेऽश्वाङ्- 
दऽ प्रेरयति तद्रदित्यथः । जस्िन्पादे वाजिङन्दरो विद्यते । इन्द्रस्य रूपमिति(मपि) 
अाजिमद्रै वाजियुक्तमेतद्धरितवर्भैरशचरुपेतत्वात् । तथा च श्रूयते-- “अस्मभ्यं तद्धयश्च 
प्रयन्धि ” [ ऋ० सं म० ३ सरू ६६ ऋ० ९ ] इति । देन्द्रमिदयादि पूववत् । 

~ तस्या ऋवश्वतुथपादे स्तनयन्तमिति १२ प्ररेसति-- 

अथा उत्सं दुहन्ति स्तनयन्तपक्षितमिति स्तनयद्रा 
इन्द्रस्य ॒रूपमेनद्रमेतद हरेतस्याहो रूपम् , इति । 

„ त्वंसोम ऋतु०-ऋ० सै° म १ सू० ९१ ऋ २। पिन्वन्त्यपोऽत्यं०-- 
० स० मण १ सू० ६४ ऋ० ६ । उत्मं दुहनिति स्०-ऋ० सं° म० ! 
पू० ६४ ऋ० ६। 



२२ शरीमत्सायणाचायविरवितभाष्यसमेतम्-- [?प्रभमारण्यके- 

वाजिमत्तपरहं पया सह समुच्रयार्थोऽथ(थो) शब्दः | असिन्मन्र रति पाया मरुत | 
देवाः स्तनयन्तं ग्जनयुक्तमक्षितं तयरहितमुत्सं नवाहं दुहन्ति  पादयन्ति । 
अत्र स्तनयन्तमिति पदं विद्यते । इन्द्रस्य रूपमपि स्तनयद्ं मेषगर्जनयोपेतमेव तस्य 
वृष्िस्वाभित्वात् । पेन्द्रमित्यादि पूववत् । ` 

इत्थं घय्याभिषा ऋचः प्रशस्यानन्तरं पठनीये प्रगाये नृहत्पदं प्ररापति- 
मर व इन्द्राय बहत इति यद्र बृहत्तन्मह- 
नमह् पसगृद्ध मेतस्याहो रूपम् , इति । 

भव इत्यादिः प्रथमः पादः, तस्य द्वितीयपादगतेन मरुतो नह्याऽऽ्यतेति मरुच्छ- व्देनान्वयः कर्तव्यः । हे मरुतो बो युष्मदर्थ बृहते प्रोढायेन््राय ब्रह्य परिषदं कर्म भाचेत प्रकरेण पंपाद्यत । तत्र प्रथमपादे यदेव हरिति पदमलि तन्पहदिलमुम- य॑माचछे । एतस्य महात्रतस्याहो रूपं महद्रदलन्तं प्रोढमेव प्रयोगस्य बहुहत्वादतः स्वरूपेण समृद्धम् । 
अनन्त्पव्ये प्रगाये वृहत्पदं पूववतप्रशंपति-- 

इहदिन्द्राय गायतेति यदै बृहत्तन्महन्भ- 
दद्पसमृद्धमेतस्याहो रूपम › इति । र प्रामगा ऋतिन इन्र वृहनामकं प्रोदं वा सा म गायत । यद्रा इत्यादि ववत् । 

अनन्तरपाव्चे प्राये द्वितीयपादे श ब्दद्रयं प्रशेसति- 
नकिः सदासो रथं पर्याप न रीरमदिति पर्य स्वद्रान्तिमदुपसमृद्मेतस्याह्ये रूपम्, इति । शोभनं फलं दानं यस्येन्द्रस्यास्ि 

पर्यास नेव पर्प्तवानातः कोऽपि 
रमगमपि शततनं कृतवान् । 
पयि रीरमत 1रदयस्य श्ुतत्वादेतस्याहो १रतश्वलनवद्रानितिम द्रमणय 

सोऽयमिन्द्रः सुदास्तस्य सदासो रथं नकिः. खर्थं न चाछितवान् । तथा न रौरमत्तेन रथेन किलिन्द्र एव खार पर्यवस्यति स्वयमेव रमते च । अद 
रूपं पयस्तयलोकान्तरगमनाय ५मर् । अतो रूपेण ्मृद्धम् | वाय्पन्िः पुरस्तादुपरिष्टाचच ये गाथा उदाहृतास्तानििरित्व) प्ररप्ति- ५ 

श. (~ = पवन्मगाथाञ्च्छंपत्ति 
(~ 

पाप्ट्ये सर्वेषा. 
व दृन्ाय बृह ऋ° स म° | < पू ८९ ऋ० द | ृहदिन्द्राय, नकि; पुदाप्तो° - ० तण मथ 



अध्या०२ख०२(६)] फेतरेयारण्यकम् । २ 

यक्थानां सर्वेषां पृष्ठानां सर्वेषां श्छाणां 
सर्वेषां प्ररगाणां सर्वेषां सथनानाम् , इति ॥ 

इत्येतरेयब्राह्यणारण्यकाण्डे भरथमारण्यके द्वितीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (५) 

° अरोषप्रगायशं सनेन सर्वषामहरादीनां प्राप्तिः सपद्यत । अहनि संवत्सरसत्रगतान्यु- 
क्थानि । यज्ञायज्ञीयप्ताम्न ऊध्वेमावीन्युक्थक्रतुनिष्पादकानि स्तोत्राणि पृष्ठानि । 
माध्यंदिनपतवनगतानि रथंतरवहदादिप्तामप्ताध्यानि स्तोत्राणि शक्खाण्याज्यादीनि । 

यद्यपि शखरान्तभतमेव प्रउगं तथाऽपि ^ ब्राह्मणा आगताः परि्रानका अप्यागताः 
इति न्यायेन वैरिष्ट्यविवक्षा[यां] प्रउगाणां प्रथङ्निदेराः । सवनाने प्रभिद्धानि । 

एतेषां सवेषां प्राप्लर्थं ्वप्रगाथशंप्तनम् । यसिन्रश्रयप्मूरे प्रग यनेन तृचः संपाद्यते 
सोऽय प्रगाथः ॥ 

इति श्रीमत्स्ायणाचा्यविरचिते माधवीये वेदायप्रकार रएेतरेयारण्यकमाष्ये 
प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (५) 

अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः । { षष्ठः ) 

एतस्य महाव्रतगतमरुत्वतीयस्य चतुर्विशाख्यमहः प्रकृतिः । अत एव पश्चमार- 
ण्यक वक्ष्यते--““चतुर्वि्ञान्मरत्वतीयस्याऽऽतानः” [एे० आ० ९ अ० १ ख० १] 
इत्ति । तत्र यावदतिदिष्टम् “आ त्वा रथम्” इत्यादिकं “नकिः घ्रदाप्तः" इलयेतदन्तं 

तत्सवं व्याख्यातम् । 
अथ नुतनं किंचित्पुक्तं विधत्ते- 

असत्घ म जारत. सामवमः सलयब्छत- 

मिति शंसति सत्यं वा एतदहः 
सत्यवद्रपसमरद्धमेतस्याहया रूपम् , इति । 

असत्सु प इत्यादिकं चतुर्विशत्युचं सूक्तम् । तस्य प्रथमः पादोऽभितेग इत्यन्तः 
परतीकप्रदशेना्थं पठितः । तदीयायां प्रथमायामृचि सत्यध्टरृतमिति पदं विद्यते, 

` तस्य च पदस्य तत्रत्येन प्रहन्ताऽस्मीत्यनेन संबन्धैः । दह्८ द्र्य ›तिधातावेणन्यत्ययेन 
ध्वरृतमिति सपद्यते । तथा सति सत्यद्राहिणं हनिष्यामीति बाक्याथंः | तस्य हननेन 
सत्यं प्रतिष्ठितं भवति । तच्चात्र युक्तं यस्माद तन्महाव्रताख्यमहः सत्यं वे सत्यषपमेव 
तस्मदेतस्याहा रूपं सत्यवत्सयेन पयुक्तं रूपसमृद्धं भवति । 

अप्तत्पु मे जरितिः०-ऋ० सं म० १० सू° २७ ऋ० १। 

१क्. गाथेन ।२क, ख, ग, न्धः । दह्" । 



२४ भ्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसपेतम्-- [ प्रथमारण्यके- 

तदेतत्क्तमपिद्रारण प्ररौसति- रा 
तदु वास॒क्र ब्रह्म वे वसुक्रां बद्यत- 
दहर्बह्यणैव तद्रद्य भतिपचते, इति । | तदु तदपि “अप्ततसु मे" [ऋ० से० म० १० प° ८.५ ०. १ इत्यादिसूक्त 

वासुक्तम् । वसूक्रख्येण महषिणा दष्टं वापुक्रम् । वशक्रा 4 ५ वै परनह्य- खर्{ एनदमिज्ञत्वात् । एतदपि महानताख्यमहर्ज॑सखरूपं तत्प्रािहेतुत्वात् । अतो 
बह्मलरूपेणेव वापुक्रेण सूक्तेन ब्रह्मस्ङूपमहः प्रम्रोति। 

पुनरपि प्रश्नोत्तराम्यां प्ररो ति-- [ता 
तदराहुरथ कस्माद्रासुकरेणेतन्परुत्वतीयं भरतिपद्यत इति न 
ह वा एतदन्या वसुक्रान्परुत्वतीयमुदयच्छन्न विष्या- 
चेति तस्माद्रासुकरेणेवैतन्परत्वतीयं पतिपद्यते, इति । तततस्मिनसक्ते जज्ञातवः एच्छन्ति । सन्ति वेदे बहून्य यष्यन्तरदष्टानि [सूक्तानि] । अथेवं प्ति तानि परित्यज्य कस्मात्कारणद्रासुक्रेण [वसुक्रेण] दृष्टेनैव मूक्तन मस्- त्वतीयशच्ञं पतिपद्यते । न ह वा इतयादिकममिज्ञानामुत्तरम् । वस॒क्रान्मह्षेरन्यः कथिदपि महिरेतन्मरुत्वतीयास्यं शाश्च नेवोदयच्छदा शत्या; सकारानिवोदधृतवान् । नापि विव्याचायं प्रथमस्तृचोऽयं चानुचर् इत्यादिविवेकमन्यो न कृतवान् । तस्माद्र- केण पंहिनायाः प्काशच्छल्मुद्रल विवेचितत्वात्तदीयेनैव सूक्तेन रखप्रापिर्युक्ता | पृनरि प्रनापतिसवन्धेन सूक्तं ग्रशं्ति 

तद निरुक्तं भाजापत्यं शंसत्यनिरुक्तो 
वै परजापतिः पजापतेराप्त्ये, इति । 

देवता विस्पष्टं निष्कृष्य यत्रोच्यते तजनिशुक्तं तद्विपरीतम् “अप्तत्सु मे इत्या किक तादृशम् । न हि तदीयाच्च काचिदपि देवता नामग्रहपूर्वं विस्पष्टं प्रतीयते, . तम्मारनिरुक्तं प्रनापरतिदेवताकमित्यवगत्य रमेत् । प्रजापतिः प्रजापाठ्को नग दीशरः, सर चानिरुक्तं श्वरस्य कमेमापितरेहामकनन्दादिवनिष्क्य ू्तर्वक्तुमराक्यः+ तत् । तस्मादनिरुकतं सूक्तं तथाविधप्रनप्तिपरप्तै पपद्यते । तस्मिन्पृक्त दािंशवारिदया)मृचीनद्रायेति पदं तत्प्ररोपति--- 
सङ़ृदिन्द्रं निराह तेनेनद्रादूपान्न भच्यवते, इति । 

तन्मिन्पारे “इन्द्राय पुन्वत्ःः [ॐ ० पं म १५ प् २७ अह० २ २] इत्येक- वारमिन्रं स्वनास्ना निष्कृष्य त्रत । तेनेन्द्रवचनेन तत्सूक्तमिन्द्रघतनन्धि्े : स्वरूपादप- च्यु मवति । जतः पवोक्तशोत्या त नतं तचडाजडोेहनीयम् ॥ तच्छा(च्छं)प्नेनोहनीयम् । ' 
१३. ख. पेत २क. ग. घ. मिनः स्वः} रक, ग, घ. "न्ितः स्व" । 

1 



अध्या०२ख०२८६)] पेतरेयारण्यकम् । २९ 

सूक्तान्तरं विधत्त- 
पिबा सोममभि यमुग्र तदे इति शंसति, इति। 

पेवा सोममित्येतत्पश्चदशच सक्तं शपेत् । 
सिन्सुक्ते ्रथमायामचि द्वितीयपादे महिशब्दं प्ररसति-- 

ऊर्व गव्यं महि गणान इन्द्रेति मह- 
्र्रपसमृद्धमेतस्याहो रूपम् , इति । 

हे इन्द्र त्वमुवेुरु प्रमृतं गस्यं पशुप्रदत्वेन गोभ्यो हितं महि मह्पूञ्यं यथा 
भवति तथा गणान कथया(थ्यमा?नोऽवतिष्ठ॑पे । अत्र महिशब्दस्योक्तत्वादेतस्याहो 
रूपं महच्छन्दयुक्तं सद्रूपसमृद्धं भवति । 

हषिसेबन्धेन सूक्तं प्रसंप्तति-- 
। ! तदु भारदाजं भरद्राजो ह वा ऋषींणामनररूचान- 
 , तमो दीपनीवितमस्तपखितपर आस्र स एतेन 

सूक्तेन पाप्पानमपाहत तचद्धारदाजं शसति 
पाप्मनोऽपहत्या अनूचानो दीपेजीवी तप! 
स्व्यसानीति तस्ाद्धारदानं शंसि, इति । 

तदु तदपि सूक्तं “पिवा सोमम्" [ऋ० स° म £ सू= १७ ऋ० १] इत्यादिकं 
भरद्धानेन दृष्टम् । स च भरद्राजः सर्वेषामृषीणां मध्ये वेदशाख्रपारं गतोऽतिशयेन ` 
चि रजीन्यतिरयेन तपस्वी बमूब । ख तादशो मरद्वान एतेन पिवा सोममिलादिः 

स्नू-्तेन खकीयं पापं नाशितवांलस्मदेतच्छं्नं पापनाशाय भवति । तस्मायः पुमान- 
नू चान॒त्वादियुक्तो भवानीति कामयते स्र पुमान्मारद्रानमेततसूक्तं शपेत् । 

सु क्तान्तरं विधत्ते-- 
कया शुभा सवयसः सनी इति शंसांते, इति । 

कयेत्यादिकं पञ्चदराच॑ सूक्तम् । 
तसिमन्पूक्ते चतुध्या मृचि तृतीयपादगतमुक्थशब्दं प्रशंप्तति- 

आशासते परतिहयन्स्युक्थेत्युक्थं बा एतर्द्द- 
रुक्थवदूपसमृद्धमेतस्याहो रूपम्, इति । 

४.87 

पिना सोमममि०-ऋ० स० म० ६ सू० १७ ऋ० १] उवं गव्यं ---ऋ 

स= म० ६ स० १७० १। कया श्भा सवयप्तः०-ऋ° स० म म० १ सू० 

& & ऋ० १1 आश्ापतते प्रतिहयं ०-ऋ स मम १ सू० १६५ ऋ० ४। 

१क. ख. ग. “नः कथयानः कः । २ ख. छते! अः । 



यद शरीमत्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [१ प्रथमारण्यके- 
आशासते फटं कामयमानाय यजमानायोक्था शच्ञाणि पतिहयंन््पक्तितं कामं प्रतिपादयन्ति । अवरोक्थेति पदस्य विद्यमानत्वदेतदहरक्थरूपमेवेतस्याहो रूपभु- क्थयुक्तत्वाद्ूपसमृद्धं मवति । 
नामधेयमुपजीव्य सूक्तं प्रशंपति-- 

तदु कयाहभीयमेतदरै संज्ञानं संतनि सूक्तं यत्कया- 
भीयमेतेन ह वा इन्द्रोऽगस्त्यो मरुतस्ते समना- 
नत तदयत्कयाङभीयं शंसति संज्ञात्या एव, इति । 

तड् तदपि “कया” [ ऋ० सं० म० १ सू० {९५ ऋ० ! | इत्यादिकं सूक्त कया्ुभीयनामकं कया शुभेति पदद्रयस्य तत्न विद्यमानत्वात् । तचयदेतत्कया्ामीयं ृक्तमसत्यतदेव संज्ान -्वीनज्ानहतु । संतान पत्यन्सतृतं च। एतेनैव सूक्ते नन्द्रादया य पनि ते सर्वेऽपि समजानत पम्यन्ञानवन्तोऽभूवन् । तप्मा्कयाद्च- भीयं शंसतीति यदस्ति तत्तम्यश्लानारथमेव पपद्यते । 
आयुहंतुत्वेन पुनः प्ररंसति-- 

7दरायुष्यं तद्योऽस्य मिय स्याछु- 
पद्वास्य कयाश्ुभीयम्, इति । तदु तदेव पूकतमायुषः कारणम् । तथा पतति यो यनमानोऽस्य होतुः भियः स्यादस्य थनमानत्यारथे कयाश्ुभीयमवदयं कुर्यात् । सक्तान्तरं विधत्ते-- 

मरत्वा इन्द्र हषभो रणायेति शंसति, इति । मरुत्वानिलयादिकं पृश्च्च मृकतं शंसेत् । 
जन वृषमशन्द्ं प्ररंतति- 

र् दषम .इति वृषण्वद्रा इन्द्रस्य 1 ० रूपम्, इति । * कामानां वषेयिता सतम येवं सक्ते श्रु इ> 4 व॒षण्यदध कामानां वषणयुक्तम् | रेदिलदि भवत + | + १विप्तनन्धेन प्रशं्ति- 
भिन्न ~ १३ वश्वामित्रं विश्वस्य ह दये मित्रं बिश्वापि मित्रं विश्वामित्र आस, इति । ॥ + रि तत्मूकतं „ ^~ तर न 

त १ तत्पूक्तं विश्वामित्रेण दृष ववस्य पतेस्य जगतो मि्रमिलयनयेव व्युत्पत्या 
मू आस । 
` मो ता तामे मिय“ चद निवक्ष्यति--“ यदस्येद् ` मर्व इन्दर वृषभो ०-- 9 स० मन द ू० ४७ ० १ | 



अध्या०२ख०२(६)) एेतरेयारण्यकम् । २७ 

विश्वं मित्रमासीयदिदं किंचः' [ एे० आ० २ अ०२ख० १] [इति।] तस्माद्धि 
श्वामित्रः । इटरोन दष्टत्वात्प्शस्तमिद मित्यथेः । 

वेदनक्सने प्रशंसति- 
विश्वं हास्मै मित्रे भवतिय एवंवेद 

- येषां चेवं विद्रानेतद्धोता शंसति, इति ! 
मूक्तान्तरं विधत्ते- 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति निविद्धानमेकादिकं 
रूपसमृद्धं बहु वा एतस्मिन्नहनि किंच किंच 
वारणं क्रियते शान्त्या एव शान्तर्वे परति- 
दैकाहः शान्त्यामेव तत्पतिष्ठायामन्ततः प्रति- 
तिष्ठन्ति मरतितिष्ति य एवं वेद् येषां 
चैवं विद्रनेतद्धोता शंसति, इति । 

““जनिष्ठाः'” इत्यादि कमेकादशर्चम् । जसिमन्पक्ते प्ण्णाखचां श्नं कत्वा 
तत उ्वैमिन्धो मरुत्वानित्यादीनि निवित्पदानि सूक्तमध्ये धीयन्ते तस्मादेतननिविद्धानम्, 
तदेतदेकाहे मृरप्रकृतिरूपेऽसिष्टोमे समुतपन्नमित्येकाटिकम् । खूपसमरद्धमिलयादि 
पर्ववय्याख्येयम् । (आ त्वा रथम्"! [ऋ० प्ं० म० ८ मू० १६८ ऋ०१)] इलयारभ्य 
“जनिष्ठा उग्रः" [ ० सरं० म० १० सूु० ७३ ऋ० १] इत्येतदन्तं मरत्वतीयं 
राख पश्चमारण्यके संगृह्य प्रदश्शितम्--““चतुधिशान्मरत्वतीयस्याऽऽतानोऽपतत्सु मे ` 
जरितः सामिवेगः पिवा सोममभि यमुयतदः कया शुभा सवयप्तः सनीद्छा मर्व इन्द्र 
वृषभो रणाय ननिष्ठा उः ्तदपते तुरायेति मरुत्वतीयम्" [ एे०अ।०९अ० १ख० १ | 
इति “आ त्वा रथम्" [ऋ ० ०म० (सू ०६८ऋ० १] इत्यारम्य “अप्ततसु मे जरितः" 

„ [ऋ० सं० म० १० सू० २७ ऋ० १] इत्यतः प्राचीन ऋक््मूहो मूढप्ररृतावु- 
त्पन्नश्वतुिशाहे चोदकप्रा्तस्तस्मादपि चतुधिशाहादसिन्महात्रते पुनश्वोदकप्राप्तः । 
“अततम मे? इत्यादिकमत्रैव विशोषविहितमेतत्सवं मरुत्वतीयं शखम् । 

एतसिमिञ्शाख्रे विद्यमानानामष्टानामचां सख्यां परशसतति- 

ताः पराग्वचनेन सप्तनवतिभेवन्ति सा या नवति 
स्तिल्लस्ताञचिरिन्यो विराजोऽथ याः सप्ताति- 
यन्ति येवेषा प्रशंसा साप्त्यस्य तस्या एव, इति । 

# जनिष्ठा उरः सहमे०-ऋ० सं० म० १० सू० ७२ ऋ० १। 

१ग. घ. "देवं निवि'। 



२८ शरीमत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 
५ 

अत्र स्तत्रियानुरूपयोः षड्चः । षट्सु प्रगाथेषु प्यमानिप्पनोऽटा(ला जष्टा)~ 
दशेचः । षाग्याक्तिघ्लः । “अप्सु” [ऋ०प्े०म० १००२७०१] इति सूक्ते 
चतुर्विंशतिः । “पिना सोमम्” ( ऋ० प म० ६ प्र १७ ऋ० १ ) इत्यत्र पश्च- दा । “कवा शुमा" ( ऋ प° म० १ मू १६९ ऋ० १ ) इलवरापि न 
दश । “मरत्वो इन्द्र" [ ऋ० सं० म० ३ सू० ४७ ऋ०.! ५ इयनत्नं पश्च “जनिष्ठा उमः [ ऋ० सेर म० १० सू० ७३ ऋ० १ ] इत्यत्रैकाददा 1 ताः 
सवी मिरित्वाऽऽवृ्तिरहितेन पठेन सप्चाधिका नघतिर्भवन्ति । तत्र या ऋचो नव 
तिप्रस्याकरा्ता]खेधा विभक्ताः सलः प्रलेकं तरिशत्संस्यायुक्ता विराजो भवन्ति । 
““त्रशदक्षरा विराट्” इति श्रुतैः । याशो विरान्लिस्रः । अथ नवातिपं स्याया ऊध्व 
या ऋचः सपतपतस्या अतियन्त्यतिरिच्यन्ते। एवं स्ति साप्तयस्य सप्तत्वस्यातिरेकनि- 
मित्ता याः(य)) प्रशस्तिरेषा तस्या एव [नवतेरेव] न त्वन्तरेण [तां] प्रशंसा संपदे । 
सप्ताधिकनवतिसितयेवं भ्यवहियमाणत्वात् । 

जात्रतितिधानपूर्वकं कृत्लपर्यां प्ररोप्तति- 
तानि; मथमया तिरुत्तमयेकरतं भवन्ति, इति । 

त्रिरावरत्तया प्रथमया चोत्तमया प्रहिता; पूवोक्ता ऋच एकाषिकरतसंख्याकाः 
मप्यन्ते । 

उक्तस्य प्रारास््यस्य परिद्धये पुरुषावयवपंस्याप्ताम्यं दश्चयति-- 
पञ्वाङ्ुलयश्चतुप्पवां दवे कक्षसी दोभाक्षथा- 
सफ़लकं च सा पञ्चविंशतिः पथविानीत- 
राणि श्गानि तच्छतमात्मैकशचततमः, इति । | एकममन्दरने पचप्स्याका भङ्गयः । एकेकस्याङ्क चत्वारि पर्वाणि ] १५. शञ्। भगवा । अय्ममागो मध्यभागो मूढमागस्तन्मूढमागशचेति चत्वारो भागा; + यव्य भागव्रवमेवोपदक्षयते तथाऽपीतरसामान्याय भागचतुषटयं कत्वा गणनी. पम् । ए4 पलङ्कङिगतपर्वपस्या विशतिः सपयते । कक्ष: ]राब्देन कक्ष्य पार्दरय तिव ५ | ततः के द्विपंख्याप्रपत्तिः | दोवाहुरेकः | एकोऽ पश्वक्षरिन्धियमे- ९म् । अप्तफककमेकम् । एवं दक्षिणभागे पथ्चविशतिः संपयते | एवं ̀ वामभाग- ग न्यङ्गान्यि पचव्रति्वन्ति । मिरित्वा पञ्चाशत्पंस्या सैपा । अनेनैव णि पातस्या दकषिणपादे पूर्ववदङ्कलि- 

प 4 ईत्यव पञ्चविंशतिः । एवं -------- यः । पं ऋामपादऽपि 

१२. घ्. “न्नोदः | 



अध्या०२ख ०३८७१] ठेतरेषारण्यकम् । २९ 

द्रष्टव्यम् । ततो हस्तयोः पादयोश्च मिरित्वा तत्सषेमङ्गनातं शतं सप्ते । आत्मा 
मध्यदेहः स चेकशतपस्यापूरकः । 

पुनरप्यायुरादिखूपेण संख्यामेव प्ररेप्तति- 

यच्छतं तदायुरिद्धियं वीयं तेनो यजमान एकश- 
ततम -आयुषीन्धिये वीर्यं तेनासि प्रतिष्ठितः, इति । 

तत्र या शतसंख्या सेयमायुरादिरूपा, आयुषः रातपतवत्रपरिमितत्वात् । आयुषि 
स्थिते सतीद्धियं चक्षुरादिकं प्रवतेते । वीर्यं च तेजः कान्तिसत्यितत्सर्थं सुस्थितं भवति । 
तां शतपंख्यामपक्ष्य यजमान एकरातप्तख्याप्रकः सन्नायुरादिषु प्रतिष्ठितो भवति । 

“ जनिष्ठा उञः” [ ऋ० सं म० १० पू० ७३ ० १] इत्यादिष्वृष्वव- 
स्थितं विष्टुप्डन्दः प्ररोसति- 

तासिष्टभममि संपद्यन्ते जेष्टुभो हि मध्यंदिनः, इति ¦ 
इ्येतरेयब्राद्यणारण्यकाण्डे परथमारप्यके द्वितीयाध्याये 

द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (६) 
ता; श्लगता ऋचोऽन्तिमसूक्तगतं शिष्टुबाख्यं छन्द आभिमुख्येन प्राप्रुवन्ति । 

मध्यंदिनप्तवनस्य यथोक्तशखोपेतस्य तरिष्ुप्पचन्धित्वात् । “रेष्टुमं माध्यंदिनं सवनम्" 
इत्यादिश्च॒न्तरप्रभिद्धिद्योतनार्थो दि्ञब्दः ॥ 

इति श्रीमत्तायणाचा्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयनाद्यणारण्यक- 
भाष्ये प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये दवितीयः खण्डः ॥ २॥ (£ ) 

अथ तृतायः खण्डः । ( सप्तमः) 
#+ 

2 माध्यंदिनप्तवने मरुत्वतीयं राखे निरूपितम् । अथ निष्केवल्यं निरूपणीयम् । 
तप्य च प्रद्भुमारु्य शंप्तनीयत्वादादौ प्रह्धं विधातुं प्र्नोत्तराम्यां तनिर्वचनं 
दशेयति- 

तदाहुः किं भेहस्य परेद्त्वमित्ययं वैँ गरहौ योऽयं पवत 
एष ह्येषु लोकेषु प्रहत ईति तस्मेहूस्य पेहत्वम्, इति । 

त[त्त]त्र निष्केवल्यं सनार्थे प्रद्र केचन जिज्ञाप्तवः प्रच्छन्ति, रोके प्रेङ्कश्षब्देन 
दोखाऽमिधीयते तस्य प्रेङ्खस्य तन्नाम कथं सपन्नमिति । अयं वा इत्यादिकमभिन्नाना- 
सुत्तरम् । योऽयं वायुरन्तरिक्षे पवते सेचरत्ययमेव प्रद्ंशब्दवाच्यः । यस्मादेष वायु 
रेषु एथिन्यादिषु छोकेषु प्रकर्षण चरति तस्माद्वायुवदन्तरिपे पवते संचरति । प्रकर्ष 
णते वरत इति म्युत्पत्त्या प्रङ्खनाम संपन्नम् । 



शरीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्-- (!परथमारण्यके- 
निवेचनेन प्रं प्रशस्य तचनिष्पादके फठ्के पूर्वप्षत्वेन परकीयमतमुपन्यस्यति-- 

एकं फखकं स्यादित्याहुरेकधा दवाय 
वायु; पवतेऽस्य रूपेणेति , इति । 

अन्तरत वायोरकेनेव प्रकारेण संचारादस्य वायोः स्वरूपेण प्रङ्धो निष्पादनीय इत्यमिपरेल केचिदेकमेव फलकमत्र मेदितिम । - | 
वपकषं निराच्छे-- 

२० 

तत्तन्नाऽऽरत्यम्, इति । त[त]तिनमङ्े तदेकफठकमतं नैवाऽऽद्रणीयम् । 
एृनरपि पवप्षत्वेन मतान्तरमुपन्यस्यति-- 

नणि फटकानि स्युरित्याहृश्यो वा इमे 
्रिहताो खोका एषां रूपेणेति › इति । एषिव्यन्तरिकषं चोरिव्येवमेते अय म्रपिद्धा खोकास्ते च जिहत उपर्यधोमध्यभावेन मेषा वर्तन्ते । एषां एथिभ्यादीनां रूपेण निप्पादयितुं जीणि फएल्कानि भवेयुरि- स्येवमन्ये पूर्वपक्षिण आहुः । 

एतमपि पक्षं निराच््ै- 
तत्तन्नाऽऽहृत्यमू् , इति । पूर्वद्योज्यम् | 

सिद्धानत्वन स्वमतं दद्चयति.-- 
दे एव स्यातां द्रौ वा इमौ खोकावद्धातमाविष दरयेत य उ एने अन्तरेणाऽऽकाशः सोऽन्त- „ , स्िलोकस्तस्मादरे ए स्याताम् , ति । 1 दे एव फलके संपादनीथे, न त्वेकं नापि त्रीणि| द्रावेव एथिवीः तीम खक्रवद्धातमामिवास्माकमातिशयेन भक्षाविव दृहयेते । भोकव्तिनां भनुप्यादानां  दलकवतिनीं मूयचन्द्रादीनां च रयमानत्वात् । यस्त दोरितयोम्॑ध्य- भाकाञ्चः प्राणिदर्धनरहितः सोऽन्तरिप्षखोक हतयुच्यते। तस्पादन्तरि्षस्य निष्प्र. ` योजनत्वादितरलेकदवयनुारेण द्रे एव फक्के भवेताम् । पक्कनिपयादनाय वृप्षविशेषं विधत्त 

भम्बर ह मनाम् रे स्यातापूरग्वा अन्नाययुहुम्बर 
4 ___ _ * आहुरिति प्रणीयम् अ, कम थणम, पाठेतु युक्तम् । क 

+ 
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ऊर्जोऽन्ना्यस्यावरुद्धये, इति । 
उ.कदीव्दो रसवाची । उदुम्बरो ग्र॑स इव तत्फलेषु माधुरयरपत्वस्य विद्यमान- 

त्वात् । तेषां च पक्रफटानां भक्ष्यत्वेन फछानामुपदंशत्वेनात्तुं योग्यमन्नमुदुम्बरः । 
अतो रसस्यात्तं योग्यस्यान्नस्य च प्राप्तये ते फरक ओदम्बरे मवतः । 

तयो; फछकयोटेम्नमानतां विधत्ते- 

मध्यत उद्धते स्यातां पध्यतां वे प्रजा अन्नं धिनोति 
मध्यत एव तदन्नाद्स्य यजमानं दधाति, इति । 

ते फट्के यथा ममं न स्शतो यथा चोपरितनं वीतयनामकं तियक्ाष्ठं न स्पश- 
तस्तथैव मूमिवीतययोमध्यदेश उद्धते उध्वं मरणं प्रपि मरेषिताम् , ( भवेताम् । ) 
मुज्यमानमन्नं मध्य एव प्रजाः प्राणनि (प्रीणयति), तत्तनाद्रणनान्नाद्यस्य भोग्यस्य 

मध्य एव यजमानं स्थापयति । 
प्रेङ्सबन्धनाय रज्नुद्धयं विधत्ते-- 

उभय्यो रज्वो भवन्ति दक्षिणाश्च सव्याश्च दक्षिणा 
वा एकेषां पशूनां रज्जवः सव्या एकेषां तद्यदु- 
भय्यो रल्नवो भवन्त्युभयेषां प्शुनामाप्टये, इति । 

दक्षिणहस्तन निर्मिता रज्जवः प्रदक्षिणाबृतो वामहस्तेन निर्मिताः सग्यावृत एव- 

म्ोमयविधा रलबो भवेयुः । छोकेऽपि केचित्परवो दक्षिणावृद्धिनध्यन्ते केचित्- 
व्यावृद्धिः । तदुमयविषपडप्राप्त्यथं द्विविधा रज्जवो भवेयुः | 

तासं रन्लूनां कारणं द्रव्यं विधत्ते- 

दाभ्यः स्युद॑र्भोवा ओषधीनामपहतपाप्मा तस्मादाभ्येः स्युः, इति ॥ 
इत्यैतरेयव्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये 

तृतीयः खण्ड; ॥ ३॥ (७) 

ओषधीनां तणविश्षेषाणां मध्ये दभेस्य श्ुद्धिहेतुत्वात्पापराहिलयम् , “ पवितं 
। ~ तस्माद्रजवो दर्भेण निष्पादनीयाः । एतत्सव पश्चमे 

॥ म्यामूध्वमुद्यति दक्षिणतो दक्षिणयोत्तरतः सम्यया दार्ये त्रिगुणे 
स्याताम्” [ एे०आ०९अ० १ख०३ ] इति । यद्यपि दक्षिणोत्तरभागयाद्र एव रज्ज 
तथाऽप्येकेकस्यां चिगुणत्वात्प्ख्याकानवयवानमिप्रेल रल्नघ इतिं बहुवचनम् ॥ 

इति श्रीमत््ायणाचायविरचिते माधवीये वेदाथंप्रकाश्च एेतरेयनराह्यणारण्यक- 
# भाष्ये प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ | ( ७ ) 

१ कृ, प्राणने । २ क. 'त्मड्पसं । 
। #- + 



३२ भ्रीमत्सायणाचार्यविरचितमाष्यसमेतप्-- ([!प्रथमारण्यके- 

अथ चतुथैः खण्डः । ( अष्टमः ) 

(४ 

ममिपरेद्खयोर्मध्ये उ्यवधानस्येयत्तां निशत पूर्वपक्षमुपन्यस्य निराचटे -- 

अरतिनमात्र उपरि भ्रमेः मङ्खः स्यादित्याहरेतावता वे 
स्वगा टोकाः संमिता इति तत्तन्नाऽऽदत्यम्, इति । 

अरत्निः प्रादेशद्वयमात्रप्रमाणम् । भूमेरुपरि तावन्माच्रम्यवधाने मङ्खः 
कायः | अन्तरिक्षादुपरि वतेमानमोगहेतवो ये स्व्गखोकास्ते प्रजापतररलत्निमातेण 

दशा मन्ति, तद्मश्स्तत्वादरत्नेरूपरि प्रेङ्ख; स्थापनीय इति केचिदाहुः । त[त]- 
म्मिन्ङ्ते तन्मतं नाऽऽदरणीयम् | 

पुनरपि पूवपक्षत्वेन मतान्तरमुपन्यस्य दषयति-- 
म्ादेशमाने स्यादिलयाहुरेतावता वै पराणाः 
संमिता इति तत्तन्नाऽऽहत्यम् , इति । ` 

माणत्राय हि देहस्यन्तहैदवादुध्वं भादेश्चमातरं सेचरन्ति सुला हिरपि संचरतां 
्ररेशमात्रेण संमिता भवन्ति | अन्यत्पूवेवद्याख्येयम् । | 

पिद्धानं दर्शयति-- 

ष्टमा स्यादेतावता वै स्ेमन्नावं क्रियत एतावता 
सतैमरनाच्मभिपननं तस्मान्मुष्टिमाच्र एव स्यात्, इति । 

क, >, ऋ एतावता मृषटिपरिमितेन द्रभयेण मेोदकटकप्रिकादिरूपं स्वमन्नाव्रं॑निष्पा्ते, जनयक, ग 
~ 

[+ (~ भ ष ४ + ५५ ४ 
(> 

एतावता पटपरिमितेन ग्र तन . सवमन्ना्य सुखं प्राप्तं भवति, तस्मादनप्राप्त्यै मुष्टिपात्र एवोपप पर्ल भवेत् । 
८ जथ प्रङ््रारोहणे कंचितपूवंपक्षमुपन्यस्य दूषयति-- 

परस्तातमलशच भङ्लमधिरोहेदित्याहुरेतस्य रूपेण य एष तपति  एरसता्छष इमाटकान्मत्यङ्ङधिरोहतीति तत्तन्नाऽऽदृत्यम्, इति । 71 स पतसयांदह्यवस्थाय मलञ्च पश्चिमदिरयवसिितं परेङ्वभधिरोहे- दिला । त्यमुपपत्तिः--य आदित्योऽस्ि स एष एतस्य रूपेण प्रस्तादव.. स्थाय प अमाराहणस्ेण तपति । उदयाद्ध्वमामध्याहं पथथिमाभिमुख याऽऽ क्य- कः । अयमवाथः प्रिद्धिवाचक्रेन दि शढ्देनोत्तरवाक्ये स्पष्टीकृतः | 
क श क क भ + ६४ म, 

| 
9 र ्वायाधिराहंदितिः तप पूत पक्षो नाऽऽद्रणीयः | रनरप्यन्य पूपमुपन्यस्य दूषयति-- 

तिय॑श्मभिरोहेदित्याहुस्ति्ं पा अश्वमधिरोहन्ति 

[> 
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तेनो सबोन्कामानवाभ्रवामेति तत्तन्नाऽऽदलयम्, हति । 
पूर्वपञ्िमयोरायतनस्य प्रङ्लप्योत्तरक्षिणविस्तारस्िर्यक्त्वं तस्यान्यतरस्यां दिरदय- 

वस्थाय तियक्तेनावस्थितं प्रङ्लपधिरोहेदिल्न्य आहुः । तेत्रेयमुप्पत्तिः--अश्वष्य 
पर््ेऽवस्याय तियंमन्वं जना अधिरोहन्ति । तेनो तेनैव ति्ैगयिसेहेण सर्बकाम- 
प्रापिरिति तेषाममिप्रोयः । अयमपि पक्षो नाऽऽदरणीयः | 

पिद्धान्तिनां मतं ददीयति- 
अन्वश्चमधिरोहेदिद्याहुरनूचीं वे नावः 
मधिरोहनित नोरवेषा सखगैयाणी यस्मङ्गं 
इति तस्मादन्वश्चमेवाधिरोहेत् , इति। | 

प्रागग्रस्य पङ्कस्य पश्चिमदिइयवस्थाय प्रागामिमृख्येनाऽऽरोहणमन्वगारोहणं तदेव 
कुयादिति पिद्धान्तिन आहुः । रोके नोयेदा पञिपतीरेऽवस्थाय प्राचीनतीरं गच्छति 
तदानीं जना अपि पश्चिमतीरेऽवस्थाय प्राङ्मुखा अधिरोहन्ति । तदिदं नाबोऽ- 
न्वगारोहणम् । पङ्क इति यदस्तयेषा स्वग॑प्रापिका नारव, तस्मादन्वगारोहणं 
युक्तमिति पिद्धान्तः । 

 तस्मिचपिरोदणे कंचिद्विशेषं विधत्ते- 

दछुकेनोपसपृरेच्छको दै वं दृक्षमधिरोहति स उ 
वयसामन्नादतम इति तस्माच्छुबुकेनोपस्पृशेत्, इति । 

छबुकशब्देन मुखस्याधरफछकमुच्यते 1 तेन प्रङ्खपुपस्पृशेत् । टोके हि श्रुक- 
नामकः पक्षी हुयुकप्परेनपुरःपरं दक्षमधियेहति । स तु शुकः पक्षिणां मध्येऽतिश- 
येनाज्नादः, राजामाल्यादयो विनोदार्थं बराकं रक्षन्तः क्षीरादिकं मोजयन्ति । तस्मादनन. 
प्राप्ले तु च्छुबुकेनोपस्पृशेत् । 

† यथा दछुकस्पदीनमेवमरलिस्परीनं विषत्ते-- 
बाहुभ्यामधिरोहेदेवं शयेनो वयांस्यभिनिविश्चत एवं इक्षं स 
उ वयसां वीयवत्तम इति तस्माद्वाहुभ्पामधिरोदेत् , इति । 

भाहुशब्देनात्र कूर्रमारम्या्यभागोऽरत्निशब्दवाच्यो विवक्षितः । तथा च पञमे 
पठ्यते--““पश्चार्पे फकेऽरत्नी प्रतिष्ठापयति" [ ठे०आ०९अ० १ख०४ ] [इति] | 
ताम्यामरलििम्यामपिरोहणं कुर्यात् । अनेनव प्रकरेण श्येनो बख्वान्पश्ची बयां स्य- 
न्यान्पक्षिणोऽमिलक्षय तद शेना तेषां दुब॑यनां पक्षिणामूपर्वरलिनम्यामुपप्रये।पविशति । 

#, 

#* आयतस्येति पाव्यम् । 

१ख.ग., घ. “न्ति । तेनै । - 



३४ श्रीमत्सायणाचार्यविरचिसभाष्यसमनम्-- [१प्रथमारण्यके- 

किंचनितैव प्रकरिणारलिसयश्चनपृषकं दृक्नमधिरोहा । यनु(भ नः दषनः पक्षिणां 
मध्येऽतिरयेन शक्तिमान् । यस्मादेवं दयेनमाटयं मवति नस्मारग्तनी प्रतिष्ठपयक्तू | 

अरिस्यापनादरध् ्रद्धमारूढकतो होनुरफेन पदेन भमिम्यपानं तरिवत्त-- 

अस्यै पादं नोच्छिन्याक्रददस्यं प्रतिष्ठाया उच्छदाएनि, इ्मि। | 
अस्या ममेः सकाशात्छकीयं दक्षिणं सव्यं का पादुमकमुन्ज्ं न कमान्कतु 

भमौ पादं प्रतिष्ठापयेत् । नेदियत्ययमपृहः परियाय वनने । यदह पां ममत 

यक्त कयां तदानीं परतिष्मरूपाया अस्या ममः पकाशादहमवाच्िन मेयामिनिय- 

भित्रतय स्वकीयं मयं चोतयन्मीतिपरिहाराय भृमि मदैव मिन् | 

होतुरुदरतुश्वाऽऽयोरणस्थानन्यतस्थां त्रिधाय प्र्रमति-- 

रह होताऽधिरोहदयोदुम्बसीमासन्दीगषाना 
टपा वै मेदक योषाऽऽसन्दरी नन्मिथनं मिथ. 
नमेव तदुक्थयुखे करोति मजा, इनि । 

मश्चकवचैतुष्पदोत्नताऽऽपन्दी । रोत्रा पमकद: मङ्ग; पि्ठश्रासनाभिनाना- 
दषा रेतःतेचनतमथेः पुमान् । आसन्दी नु खाणिङनिदथाद्ाषा । कमर्थं निचिता 
मिथुनं संपदे । तत्तनोमयावरोहणनोक्यपुख निषदवल्वाषयक्षकम्य प्राणम्न 
मिथुनमेव संपादयति । तच्च प्रात्पं मवति | 

एतद्वेदनं प्ररपति- 
प्रजायते मजया पमि एवं वेद्, इति । 

प्रकारान्तरेणोभयं प्रशति- 

अथान्नं वे वेदः श्रीरासन्वस्ने व 
तच्छियं चान्वधिरोहतः , इनि । 

रवोक्तमिथुनरूपत्प्ररापस्तया सह् समुचगाथ{ऽथश्नः रः | प्रङ्खम्योदप्व लाद्यं 

फठकविवाने प्रतिपादितम् । चिथ प्रत्रा रानादय उश्चप्रनमभिरोहन्ति । भतः 
भरीरासन्दी । तदुभयमचश्रीरूपमेतावृभावतुतक्रेणामिरोहः । तदेतदुभयं पन््बद 
आनतम् जपिन्दीयुदराताऽऽरोहति सात्राज्यमेवर गच्छन्ति परक होना नाकस्य - 
षष्ट राहन्ति ” इति। 

इतरेषामापनानि विधत्त-- 

इृपदेनिका; समधिरोहन्ति सत्रह्मकनाः, इति । | 
तृणविशषवंशशकरादिवनिरिता आपतनविशेषा बरुस्यः कूचशव्द्रामिपरेयाः । अत 

= पचम व्यते “कूचीन्होजकाः समरोहनिति त्र्या च, [० आ० - 
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अ० १ ख० ४ ] इति। प्रशास्ता ब्राह्मणाच्छ्ी पोता नेष्टाऽऽय्रीधोऽच्छावाकश्चेदेते 
{9 __ @ क क, 

हात्रकास्ते च ब्रह्मणा सहिता बरृसीरधिरोहेयुः । 

तदधिराहणं प्ररसति- 

समुत्खप्य वा आओषधिवनस्पतयः फट गरहनन्ति त्- 
दे तस्मिन्नहनि सवशः समधिरोहन्तीषमेव तदू- 
जेमन्नादयमधिरोहन्त्यर्नोऽनाद्यस्यावरुद्ये, इति । 

ओषधयो ब्राह्मीषवाद्या वनस्पतयः पनपोदुम्बरायास्ते च सर्वे सप॒त्छप्य सम्य- 
गुत्तता मत्वा पश्चात्फटन्ति । तत्तथा सति यद्यतसिन्महात्रतनामकेऽहि सरवे ब्रह्मादय 
आसनान्यधिरोहेयुस्तत्तेनाधिरोहणेनेषमन्नमूर्ज तद्रपमन्ना्यं मक्षणयोग्यप्ररास्ताननं 
चाधिरूढा मवन्ति । तस्मातक्षीरादिरसस्य शास्याद्यन्नस्य च प्राप्त्यै तदधिरो- 
हणं संपद्यते । 

यद्यप्यवरोहस्य नायं कालप्तथाऽप्यारोहणप्रपतङ्गादबद्धिस्थावरोहण विधातं कचि- 
तपूवेपक्षमुपन्यस्य दूषयति-- 

वषट् कूत्यावरोहैदित्याहुस्तत्न्नाऽऽदत्यमषरता 
वं साऽपचितियामपर्यते करोति, इति । 

होता वषट्शब्दमुचायानन्तरमेव प्रेद्धादवरोहेदिति केचिदाहुस्तन्मतं नाऽऽद- 
रणीयम् । कुतः । भन्षस्यापचिल्यथं हि प्र्रवरोहणं स्ता वा(चा)पचितिः पूजनीये 
भक्षे समागत्य निरीक्षमाणे सति कतेन्या । यद्यप्यपहयते भक्षस्यापचितिः क्रियेत तदा- 
नीमियमक्रतेव स्याच्चहि वषट्कारानन्तर्य॑भक्ष्यागमनस्यावप्तरस्तस्यानुवट्कारादुर्ध्व 
भार्त्वात् । 

पुनरप्यन्यं पक्षमुपन्यस्य द्षयति- 

निगृह्य भेक्षमवरादहेदित्याहुस्तत्तन्नाऽऽदत्यपकृता 
वे साऽपाचतियामध्य॒ष्टाय करोति) इति । 

निगह्य नितरां हस्ते गृहीत्वा पश्चादवरोहणमि्येतदपि मतं नाऽऽदरणीयम् । 
` अवराहरक्षणापचारकारस्यातिक्रान्तत्वात् 1 अध्य॒ष्टायाधिक्रतेन समीपं प्राप्ताय याऽ- 
पचितिः सेयं कृताऽपि काडातिक्रमादद्रतैव भवेत् । 

पिद्धान्तं दशेयति-- 

प्रतिख्याय मक्षमवरोहेदेषा वा अपचिति्या पयते 
करोति तस्मास्तिख्यायेव भक्षमवरोहेत् , इति । 

` ` ` ` न्क 



1 

३६ शरीमर्सायणाचार्यविरवितभाष्यसमेतम्-- [प्रथमारण्यके- 

अरतिख्यायाऽऽगच्छन्तं मक्ष दृष्टा तदानीमेव तप्मिन्मकषे पद्यत सति येयमवरो- 
हणरूपाऽपचितिः सा मुख्या पूजा । खोकेऽपि हि रिष्टा आचायदीनामागमनात्परा- 
गपि खाप्तनान्नोतिष्ठनिि । तेष्वागत्योपविष्ेषु पश्चादपि नोत्तिष्ठन्ति । किं तिं यावता 

देशब्यवधानेन ते परयन्ति तावति देशे तद्ृषठिपातकाल एव पहपोत्तिष्ठन्ति, तस्मा 

द्वप्यं (क्ष) परतिख्यायावराहेदिदेष एव शिद्धान्तः । 
तसिन्नवरोहे कंचिन्नियमं विषत्त- 

प्राड्वरोहेसागे दैवरेत[;?] संभरजायते 
तस्मासाङ्वरोहेदवरोहेत् , इति ॥ 

इतयैतरेयब्राह्यणारण्यकाण्टेः प्रथमारण्यके द्वितीयाध्याये 
चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ (८ ) 

इति वहबरचव्राह्यणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 
दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

पर्चिमदिशि समारूढं होता खयं प्रातः पन्माच्यां दिश्यवरोहेत्। पावै प्राच्या 
मेव दिशि देवानामिन्द्रादीनां रेतः पूत्रादिष्पेणेत्पयते । देवलोकस्य पूर्षदिगव्ति- 
त्वात् । तस्मादेवत्वाय पराडेवाव्ररोहेत्र तु प्रलय । अम्यासोऽध्यायसमाप्लर्षः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माषवीये वेदार्थध्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यकमाष्ये 
प्रयमारण्यके द्वितीयाध्याये चतुः खण्डः ॥४॥८८) ` 

इति भीमत्सायणाचायविरचिते माध्ीये वेदा्थपकाशे बषट्टचवराश्च- 
णारण्यकमाप्ये प्रथमारण्यक द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

अय प्रथपारण्यके वतीयोऽध्यायः | 
तत्र म्रथमः खष्डः। (सवमः) 

पर्याय निषफेवस्यराखपरशं नार्थ पृकीमिरोहणमुक्तम् । अतसलच्छतनं विवि. 
च्यते । तत्राऽऽदौ पक्षिणामिवेतस्य शब्दस्योचारणं विधत्ते 

| हिदकारेणेतद् हः मतिपयेतैत्याहुः, इति । 
हःराम्दनान तदायं शचलमुपटक्षयते । तच्च हकारेण प्रारमेतेतयेवमभिजञ आहुः; 1 यद्ययं हिकारशष्दश्वोदकेनैव प्राप्स्त््भवादपरजम्धा्ं तद्विध्यनुवाद इति , तटन्यम् । एवमन्यत्राप्रात्तो विधिः प्रास्य प्रशेपा्मनुवादः । ̀  
1 

१ ग. च. अत्र तच्छ | 
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हिकारेदनं प्ररपतति- 

बरह्म वै हकारो बर्येव तदहवब्रह्यणेव 
तद्रह्य प्रतिपद्यते य एवं वेद, इति । 

„ र्दिकारस्याहश्च ब्रहमप्रातिहेतुत्वा्र ह्यत्वम् । अतो ब्रह्मरूपेणेव दिंकरेणेतह्ह्मर- 
पमहः प्रामाति । 

पुनरपि हकारं प्रशपति- 
यदेव हकारेण मरतिपथतारेइ षा वै हिंकारो 
योषक्तन्मिथुनं भिथुनपेव तदुक्तमुखे करोति 
प्रजालयै प्रजायते प्रजया पञ्ुभियं एवं वेद्, इति । 

आ(अ)कारः दुत इकारशेदेतहुभयं प्रतिपद्यत इये कारस्य स्थाने विहितम् । आद- 
रा तिङ्ायद्योतनाथं पतिः । हकारेण शासे प्रारभ्यत इति यदसि तत्र हिंकारस्य पुंडि- 
भः शान्देन निर्दे शादटचश्च खी लिङ्गश्षभ्देन भ्यवह्।रद्रुभयं मिरित्वा भिधुनं सप्ते । 
मिथुनमेवेल्यादि पुवेवद्याख्येयम् । 

पुनः प्रकारान्तरेण प्ररप्तति- 

यद्रे दिंकारेण प्रतिपद्यतारेइ यथा वा 
अधिरेवं ब्रह्मणो रिकारो यद्र शिचाभि- 
याऽभितितृत््त्यभ्येवेनत्तृणस्येवम् › इति । 

यदशब्दोऽपि चेत्यस्मिन्रथे वपते । स च पूर्वप्रशेप्तया समृचयार्थः । रिंकारेणेव 
प्ारम्यत इति यदस्ति तत्र यथेव शोकेऽधिः खननहेतुः काष्टविशेष एवं ब्रह्मणां 

वेदस्य हिंकारो वेदसारस्य निषिस्यानीयस्य खननहेतुः । एवं च पति राके यदेव 
किचित्कदिनं यतट्परथिया खननप्ताधनभतयाऽभितितत्सति सवतस्तदितुं खनितुमि 

च्छति स पुमानेतत्कटिने मूतरपभितृणरयेव सवेथा खनवयेवमयं होता वेदे दुरभं 
छ मत इत्यथः । 

हिंकासवेदनं प्रकेपति- 
यं काप कामयते रिकारेणाभ्येवेनं तणत्ति य एवं वेद; इति । 

पुनरपि प्रकारान्तरेण हिकारं प्ररपसति- 

यदेव हिंकारेण प्रतिपद्यता३इ् वाचो बा एषा व्यावृत्ति 
दैत्ये च मानुष्ये च यद्धिकारः स यद्धिकृलय प्रतिपद्यते 

घाचमेव तथ्यावतैयति दैवीं च मानुषीं च, इति ॥ 

हदयैतरेयव्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके ठृतीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (९) 



+ 

३८ श्रीमत्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्-- [! परथमारण्यके- 

स्तो्रशखरादिखूपा वैदिकी वाग्देवी । अशनाच्छादनादिविषया रौकिकी वाङ्मा- 
नुषी । एवं सति हिंकार इति यदसि मेषा द्विविधाया वाचः परस्परन्य तहेतुः 
देव्या वाचा हिंकारः प्रयुज्यते न तु मानुष्या तदेतद्धिकारस्य भ्यावत॑कत्वम् । अतो यदि 
हिक शचं प्रारभेत तदानौमथं होता द्विविधामपि वाचं परस्परव्यादृत्तां करोति । 

इति श्रीमत्सायणाचार्थतरिरिचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश देतरेयत्राद्यणारण्यक- 
भाप्ये प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( ९ ) 

अथ द्वितीयः खण्डः। ( दरामः ) 

रल्प्रारम्मकाटे मनोवाचोरलयन्तप्ताधनत्वममिप्रेत्य प्रभोत्तराभ्यां तदुभयं 
प्रचपति- 

तदाहुः कैतस्यह्ः भतिपदिति मनश वाक्चेति वयात् , इति । 
अहर्पलक्षितस्येवाप्य शस्य का प्रतिपतिकि प्रारम्मप्ताधनमिति तद्ाहुस्तस्मि- 

ञ्शस जिज्ञाप्तवः पृच्छनित । तत्र मनधेतयभिज्ञश्चो(स्यो)त्तरम् । मनश वाक्चत्येत- दमयं परारम्भताधनमित्युत्तरं श्रूयात् । अप्रमत्तेन मनपता प्रथमं शं पर्यालोच्य पश्चा 
दपरमत्तया वाचा शतिदित्यथः । निप्केवर्यस्य वहुविधविप्रफीर्णमन्रपमुदायरूपतवाद्रा- 
सनपततयारत्र विरोषेणाप्रमत्तत्वामिधानम् । 

मनश्च वाक्चेत्यनयोः एथगुपयोगं दर्शयति- 
सर्वेऽन्यसिन्कामाः भिताः सवानन्यान्कामान्दुहे, इति । 

तयोरुभयोमध्ये यद्न्यन्मनःशञ्यवाच्यं तसिन्स कामाः भिताः प्राप्ताः] या चन्या वागल्ि प्रा सवान्कामान्युहे दुमे संपादयति | । 
मन्तः कामाधारतं विदादयति- 

मनसि वे स्वै कामाः भिता मनसा 
हि सान्कामान्ध्यायति, इति । 

कामा अभिख्या मनोब्तिवरेषत्वान्मनस्येवावताऽपि (स्थिताः 2) | अत ए सर्व. छकाः काम्यमानान्पदाथान्पनसा ध्यायन्ति | 
एतद्वेदनं प्रशपति- 
ध सवे हास्मिन्कामाः श्रयन्ते य एवं वेद्, इति । वाचः कर्मपतपादकत्वं विदादयति-- 
वाग्बे स्वान्कामान्दुहे वाचा हि ----- मान्य वाचा हि स्वान्कामान्बद्पि, इति। ) इति । 

१क, ख. स्येतावः। ` 
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वागेव सवी नमिरषितान्पदार्थान्पंपादयति । यस्माह्ठोके ममेते पदार्थाः सन्त्विति 
दातणामग्रे वाचा याचते ते च दतार्; प्रयच्छन्ति तदिदं वाचः कामप्तपादकत्वम् 1 

वेदनं प्रशेप्ति- | 
सवीन्दास्मे कामान्वाग्दुहे य एवं वेद् , इति । 

° वाञ्जनप्योरप्रमत्तत्वं विधाय ई्काराद्ध्यं उ्याहतिचरयोचारणं विधातं प्र्तोति- 
तदाहु्नैतददकचा न यज्नुषा न सान्ना प्रलक्नात्परति 
प्येत नर्चा न यञ्चषो न सान्न इयादिति; इति। 

अयं कर्मविकशेष ऋगादिम्यो नेयान्नापगच्छेदित्यमिप्रेत्य तदेतदहः प्र्यक्षादम्य- 
वधानाहमादिभिनं प्रारभेतेत्येव तदाहुः, तसिच्शच्ञेऽभिज्ञाः कथयन्त । 

तदग्यवधानं वारयित उ्यवधानहत॒मन््रं विधत्ते- 
तदेता ग्याहूतीः परस्ताजपेत्, इति । 

यस्माद्धिकारस्यगीदीनां च मध्ये व्यवधानमपेक्षितं तक्मादगादिम्यः परस्तादेता 
एव वक्ष्यमाणा व्याहूतीजंपेत् । 

ग्याहृतीनां खरूपं तत्प्रशं तं च दीयति -- 
भूर्भुवः स्वरिल्येता बाब व्याहृतय इमे जयो बेदा 
भूरिलेव ऋ्वेदो भुव इति यञुषंद;ः खरिति 
सामवेदस्तनचां न यञूषा न सान्ना प्रत्यक्षा 
त्पतिपद्यते नचो न यज्ञुषो न साश्न एति, इति ॥ 

इतयतरेयव्राह्मणारण्यकाण्डे परथमारण्यके तृतीयाध्याये 
हितीयः खण्डः ॥ २॥ ( १०) 

भूरित्यादिमन््त्रयरूपा एव व्याहृतयः । इमे च मन्ना वेदज्यप्रतिनिषिखूपाः । 
श एवार्थो भरिदेवेद्यादविना स्पष्टो क्रियते । तत्तथा सति ग्याहतीनां मध्ये प्रयोगा- 
हगादिमिरव्यवधानासप्रारम्भो न भवति तस्मारगादिभ्यो नापगच्छति ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वदाथेप्रकारा एतरेयन्राद्यणारण्यक- 
माष्ये प्रथमारण्यके त॒तीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (१०) 

अथ ततीयः खण्डः । ( एकादडाः ) 

= निष्केवल्यषखरस्याऽऽदो हकारं व्याहतीश्च विधाय "तदिदास [ऋ० स्र म० 

१० सु० १२० ऋ० १] इत्यादिपूक्तस्याऽऽदौ यसतच्छब्दस्तमेन(त) प्ररोप्तति -- 

तदिति प्रतिप्ते तत्तदिति वा अन्नमन्नमेवं तद्मिपरतिपयते, इति । 



४० श्रीमत्सायणाचाय॑विरवितमाष्यसमेतम्- [! प्रथारण्यके- 

तदित्यनेन शब्देन शचं प्रतिपद्यते । रोके हि देशान्तरे काटान्तरे च यद्यं 
समीचीनं भुक्तं तत््वमन्नं पुनः पुनस्तत्तदित्यवमनुस्मयेते । अतोऽत्रापि तच्छ्दोपक्र 
मेणान्नमेवामिचकष्य प्रारब्धवान्मवति । 

प्रकारान्तरेण तच्छब्दं प्रशंसति- 

एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याहरदेकाक्षरथक्षरां ततेति ` 
तातेति तयवेतत्छुमारः प्रथमवादी वाच ग्याहरत्येकाप्षरश्य- 
करां ततति तातेति तथव तत्ततवत्या वाचा प्रतिपद्यते, इति । 

पुरा प्रजापतिनगतृद्ठतामव तकारादिकां प्रथमां वाचपुक्तवान् । कीदशी 
वचम् । एकाक्षरयक्षराम् । एकन हष्वेनापतेकाक्षरा । द्वाभ्यां हष्वदीर्षीम्यामपेता 
व्यर् । पविभयविधद्हतय प्रददयते 1 ततेत्येकाक्षरा । तातेति द्यक्षरा | सर म्रजा पतिर्जगदीश्वरः प्रथमतः सृष्ट हिरण्यगर्भ पूनममिक्ष्यापात्तयोस्तस्मिन्यथोक्तं पितृवा उक रा्दद्वय परयुक्तवान । जत एवेदानीतना अपि स्तनंधयं पुत्रं पितवाकाव्य नपलाछ्यान्त । यद्वा प्रजापतिर्हिरण्यगर्भः प्रथमं भागरामभ्यस्यत्त(स्यस्त)तेति वा पत्ति वा वनि व्याहरति । एवं प्ति सूक्ता तच्छं प्रयज्ञानो हाता ततशन्दो- रा प्रनपतित्रयुक्तया तयेव [प्रारब्यवान्भ्रति ] | शष्रैटक्षण्येऽपि तच्छब्दस्य तत- रब्देपिक्रमत्ताम्यात् । (+यथो क्तस्य तच्छ रस्यापक्रमप्ताम्यात् |) 

ययक्तस्य तच्छब्दस्य महिमानं प्रकारायितं काचिदचमुदाहरति-- 
तदुक्तमृषिणा, इति| 

यत्पूर्वेण बाह्यणवाक्येन तच्छब्दमाहातम्यमदितं तदेवषिणाऽतीद्धियाथदर्दिना जगाक्तम् । प्र च मच्रविरेषोऽेव दारातथ्यामेवमान्नातः-- 
चह्स्यत प्रथमं वाचो अगं यद्येरत नामेयं दधानाः | दपा श्र यदेरिप्रमाीतेणा तदेषां निहितं गुहाऽऽविः "” (ऋ० पऽ १० (० भ० ७१ ऋ० १) इति। 

"व मच्रपिशेपत्यायमर्थः--हे वृहस्पते जातस्य पुत्रस्य नामधयं दधानाः पित्रा- ` दयो विचयतरत्या वाचोऽगर रेष यत्य पथम भरत प्रयुक्तवन्तः । हे कमार लवं िप्णुशामा स्वररम्।ऽपीलयवमारि दक्षिणकरे पठि । यन्नामषां तरीयबन्धुभिरव्यवहि यमाणानां य श्र “दयत चतुरक्षरं वा” इत्यारिशास्लीयलक्षणोपेतमापीयन्ना- मामं पापरहित सकराजविरोरहितमापीत् । एषां सेमावितानां मध्ये यन्नामधेयं वा भाक्तं नाम परणाव्रेमणा वृहस्पतिप्तभन्धिना 
क्न नदेन चनि हित पदिम् च| नि ]हितं संपादितम्, 

1 

तिरिकतेषु पाष्यपुस्तकेषु यथैवेति पाठो वकते । + एतशिहान्तगंतमधिकं 



अध्या०२स ०३८१ १)) रेतरेयारण्यकम् । 8! 

तच्च नाम कीटरम् | गुहा गृढमुपनयनात्पुतं माताकितुम्यां गोपितम् । तथा चाऽऽश्चला- 
यनः--“ तन्मातापितरौ विद्यातामोपनयनात् " इति । यथा मनुष्येषु यन्नाम मदं 
तथा देवेष्वाविः प्रकटम् 1 देवा हि सवेज्ञत्वादगृूढमपि नाननिति । 

एतस्य मनस्य प्रथमपादमनूच व्याच -- 

बहस्पते मथम॑ वाचो अग्रमित्येतद्धयेव भयमं वाचो अग्रमू, इति । 

प्राथमिकनामधेयस्य विचार्यं॑नि्ितत्वादितरवाचामपेक्षया प्रेष्ठाथेत(ताचोतनार्थो 
दिशब्दः। 

द्वितीयपादमनूच व्याचष्टे-- 
यत्पररत नामधेयं दधाना इति वाचा 
हि नामधेयानि धीयन्ते, इति । 

यस्मात्नामघेयानां बाल्र्गष्पा्त्वं तस्मादुच्चारणवाचिनः प्रेरतेति शब्दस्य प्रयोगो 
युक्त इत्यथः । 

तृतीयपादमनूच व्याचष्टे- 

यदेषां श्रष्ं यदरिमासीदित्येत्धयेव शरष्पेतदरिप्रम्, इति । 
विचायं संपादितस्य नाम्नो छक्षणोपेतत्वं व्िरोधराहित्यं च प्र्िद्धम् । 
चतुर्थपादमनू्य व्याच््े- 

पेणा तदेषां निहितं गुहाऽऽविरितीदमु ह गुहयऽध्यात्ममिमा 
देवता अद् उ आविरधिदैवतमियेतत्तदुक्तं भवति, इति ॥ 

इतयैतरेयवब्राह्यणारण्यकाण्डे भथमारण्यके तृतीयाध्याये 
ध तृतीयः खण्डः ॥ ३ (११) 

आत्मानं छोकप्रपिद्धं देेन्धियादिसंवातमयिकय वततत इत्यध्यात्मं तसिन्देहा- 
दिषंधात आस्थिता इमा अग््यादिदेवताः) ““ अथिषीगमूत्वा मुखं प्राविशद्वायु 

प्रणो मत्वा नापिके प्राविरात् ” [एे० आ २अ० £ खर २] इत्यादिश्चुतेः। 

` ताप्तां देवतानामस्मच्छरीरे गृढं यत्खषूपमिदमेवात्र गुहेत्युच्यते । शरीरमध्ये गृहा देवा 
-एषैतन्नाम जानन्ति न मनुष्या इति गुहाश्चब्दस्य तात्पर्यम् । दैवतानि स्वगेडोकनिवा 

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम् ०--ऋ० सं०म० १० सू०७१अ०१। यत्प्रैरत 
नामधेयं गुहाऽऽ०--ऋ० प° म० १० मू० ७१ ऋ० १। यदेषां श्रेष्ठं यदरि- 
प्रमापीत्०-कऋर० से० म० १० सू० ७१ ऋ० १ । प्रेणा तदेषां निहितं 
गृहा ऽऽ० -ऋ ० सण म० १० ° ७१ ऋह० १। 

१, ग, घ. "्येयोः। 



खर् भरीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [प्रथमार ण 

स्ीन्यधिकृल वतैत इत्यधिदैवतम् । +स्वभनिवापिषु देवेषु प्रिद्धं यत्रामाद ॐ 
देव प्रकटगित्युच्यते । इत्येतद् मिप्रायदवयं तत्तेन चतु्भपदेनोक्तं मवति । अस्मि: 
श्ाथमिकन्नः प्रशस्तय प्रतीयते । प्राथमिकं च तचत्तदिदातेति, सूक्तादावपि लः 
्रयुक्तस्तस्मात्सूक्तं प्रशस्तमित्यथंः ॥ 

इति श्रीमत््ायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थपरकाश्च रेतरेयतराह्मणारण्य क - 
माप्य प्रथमारण्यक्े तृतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( ११ ) 

ण ययोग य क) 
प भि 

भथ चतुथः खण्डः । ( द्राद्शः 

इत्थं महता प्रवन्धेन मू क्तारिच्छब्दः प्रशस्तः । अथ सृक्तादौ यस्तृचो रा 
न्साश्नः श्तोत्रियो राज्ञनस्तोतियेण भ्रतिपद्यतेःः [ ० आ० ९ अ० १ ख 
डति पञमे वक्ष्यमाणत्वात्तमिमं तृचे क्रमेण व्याचिर्यापुरादौ प्रथमाया ऋचः श्र 
पादं ((तदिदाप्तः इत्यादिनाऽनुवदति । सेयमृग्दाशत्यामेवमान्नाता- 

“तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उगरसत्वेष नुम्णः। 
सदयो जज्ञानो निरिणाति शा्रुननु यं विशवे मदन्त्यूमाः” इति । 

[ ऋ० सं० म० १ पू० १२० ० १ 
भुवनेषु पृथिव्यादिषु मध्ये तदित्पपवेदप्रतिद्धं जगत्कारणं व्रह्म व्येष्ठमापातिद्ाये 

चर ध बभूव कारणत्वेन जगतः पूर्वं विद्यमानत्वात् । यतो य्मात्कारणाद्भद्यणर् स्वे 
चम्णः प्रदधप्तानछ उग्रः खमावतोऽ्निजज्ञे समुत्च्नः । सोऽभिर्जज्ञान उत्पनन ण 
सन्त यस्तदानीमेव शृन्निरिणाति निराकरोति । अवम्तीत्युमा रक्षका विशे प्व दवा 
द्यः प्राणिनो यमं हष्यन्तमनु स्वयमधिहष्यन्ति, नोऽप्िनीत इति पूर्वत्रातंच यः 

अस्या ऋचः प्रथमपादमनूद व्याचष्टे-- 

तदिदास भुवनेषु ज्येषमिति प्रतिपद्यत 
एतद्वाव भुवनेषु ज्येष्म् , इति । 

तदित्यादिना शचं प्रारभेत । तच्छब्दोक्तप्य प्रब्रह्मण आदिलमण्डडोपायिकत्वः 
ड रय मानत्वादेतदरवित्ुक्तम् । 

तदिदाप्त मुव ०--ऋ० सं° म १० मू° १०२ ऋ०.१। 

+ अत्र ख. ग. पृस्तकयोबहिः शोधितः पाटोऽस्मच्छरीरेष्विति वर्तते । 
[1 8 

१, = भक. बच्छ रक दमा 11 
। अस्मच्छरीरेषु । २ क. "द् आविरेतः। ३ घर. -नुचयः । 



अध्या०३ख ०४८१२) एेतरेयारण्यकम् । ४३ 

द्वितीयपादस्य हिशब्देन प्रसिद्धां दरयति- 
यतो जज्ञ उग्रस््षेष नृम्ण इत्यतो 
शेष जात उग्रस्तवेष नृम्णः, इति । 

तृतीयपादे शात्रननिरिणातीति पदद्वयस्य पापव्रिनाशपरत्वं दक्षयति- 
० 

संयो जज्ञानो निरिणाति शश्रनिति सो 
ह्येष जातः पाप्मानपपाहत , इति । 

चतुथेपादे विश्च ऊमा इत्यनेन पदद्वयेन सर्वप्राणिविवक्षां ददीयति- 
अनु यं विनवे मदन्स्यूमा इति भृतानि वै विष्व 
ऊमास्त एनमनु मदन्त्युदगाददगादिति, इति । 

रह्मरूपोपाधिभूत आदित्यो दिव्युदितवानभिश्च मूमावुदितवान् । अतः सब्यव- 
हारपिद्धिसित्येवं प्राणिनां हषः । 

द्वितीयामचं संहितायामेवमामनन्ि -- 
“ववाबरृधानः शवप्ता मूर्योजाः रात्राय भियसं दधाति । 
अभ्यनच्च व्यनच्च सनि सं ते नवन्त प्रश्ना मदेषु" इति । 

[ऋ० सं म० १० पु० १२० २] 

अयमादित्यमण्डस्थः परमेश्वरे वहन्युपाधिवेदो(देवो) वा शवसा बरेन वावृधा- 
नोऽतिशयेन वधेमानो भूर्योजाः प्रमूतते नोयुक्तो मवति । शत्रुः श्रुशातयिता सन्दा. . 
सायोपक्षयणीय।य वैरिणेऽतिमीतिं बाधां तेच) सेपादयन्ति(ति)। विश्ेषेणानिति चेष्टत 
ग्यनत्पराणोपेतं जङ्गममन्यनत्प्राणरहितं स्थावरं तदुभयमप्यिः [सलि] सुयते(शोषयति)। 
इतिः तवोदये संति प्रभताः सध्यावन्दनाथं प्रकर्षेणोचयुक्तानि प्राणिजातानि मदेषु निमि. 

 त्मूतिषु संनवन्त सम्यगेव स्तुवन्तीत्येतस्या ऋचोऽथः । 
तत्र प्रथमपादे प्रतिपाये मण्डटे टेक्ष्यमाण आदित्य इत्येतद् शयति-- 

वाहधानः शवसा भूर्योजा इत्येष वै 
वाृपानः शवसा मृर्थोजा इति, इति । 

1 

यतो जज्ञ उग्रः०-ऋ० पं म० १० सू० १२० ऋ० १ । सद्यो जज्ञानो 
निरिणाति-ऋ० स० मण १० पू १२० ऋ० १। अनु यं विश्वे-ऋ० 
स० म० १० प° १२० ऋण० १ । वावृधानः शवस्ता०-ऋ० प° म० १०. 

-पू० १२० ऋ० । | 

१ क. ग. घ. सहसा । २ ख. ग. घ. "या वैरिणीतीरं भीः । ३ख.ग. घ. सूर्योदये ते । 
४ख. घ, सर्ति। ५ ख. कन्धममभक्ष्यमान आः । ग. घ. टब्धमरक्ञानान आः । 



छ शरीमत्सायणावायंतिरनिनभाप्यमपनम् -- [1 प्रपमारणणङ्े- 
0 द्वितीयपादे पव जगदरेतम्मदादित्यमण्टलविन ऽन्न मिण। भान नभूत 

मथं दशेयति-- 
शबुदसाय भियसं दधानि, र | 

सर्व नगदेत्माद्धिमेति । 
तीयपादे स्थावरजङ्गमविवक्षा दक्षयति-- 

अन्यन व्यनम सन्नति यश 
भागि यदचाप्राणकपरिलयेन तदाह, इ । 

चतुपादे सस्य नगतः मूथाधीनवटक्षणममिपरायं दत्तम. 
सं ते नवन्त मधा मदेप्िति त स वरश इन्ये् नशर, इति । 

तृतीयामूचे ंहितायामेवमामनन्ि-- 
त्वे करतुमपि वृज्लनि विश द्वदे धि मवन्तयृमाः | 
सवादोः स्वादीयः स्वादुना तना ममदः सुमद मपूनाञमिनषीः ति | 

| छण प्र» मर १५ पृण {२५ आ १ | अस्या (ज.यमथः । हे सूर्य कथि सव प्राणिनः अनुमति क्रिवमाणं कापि ५ त्वयि वृञ्जनि समपयनि । न कवठ क प न क प्राणिनन्यणां भ सर्गुणि मनांति तय्येव समयन्त इव्य्वमपिकर्दध्यास, । किष यद्र पृह्पी हिः प ्विप्स्थेपितो मूता पश्वे पत्रेण पतदितानिन्निः(शि)मेर्थाकनाः प४पररक्षक। भवन्ति । हे सूयं खदोः खादीय; पीतितिषवदगृहतत्रभनदिरप्ययन् प्रियमप्यपृत्यं स्वाहुनोऽपि रपतासमयहैतुना मातू(त)किि्येम मधुन संमानय | सद्रीष २५. नेन यद्परलमुकतं तरैवद्ःशन्देन परमुच्यते । तच पृतरत्पमतत्यं सुया पह ्रिभूनं भूत्वा पुष मधु प्रियं भवति । तादशं मधू मभूना पत्रेण प्रियेण दपोत्वामि याधी; वेतः सेपादय | पातूनमनकायत्वधुभिपतुरतर संवाहन कतत | पतत्या ऋचः प्रथमं पादं व्याच्े-- 
त्वे ऋुमपि वृञ्जन्ति बिश्व इति त्वपीपरानि सर्वाणि भूनानि सव्ाणि मनांसि सर्वे क्रततरोऽपि बरज्नन्तीलतर तद्राह, इति । 

दाचुरदपाय भियप्तं०--ऋ० प मं {९ पृऽ १२४ ऋ २ | अन्यूनं =वनच्च०-- कन प्ं० म० १ २० १९० ०२) पते कन्त प्रभ्ना०-- ० तर मण १०० १२० ०२) कऋतुमपि वृज्नन्ति०--कु० त° मर १०० १२० ऋ० ३। ॥, 

न (जमाना कनन मी म््ममर सज "कदन 
ग, 

पिनकलो- पलमक 
कच तमको" १ स. लेवंस"।२ग.घ्. व स 1 २३ख.ग.घ. मानः दि" । 



अध्या०२ख ९४८१२) एेतरेयारण्यकम् । ४५ 

अत्र, क्रतुशब्दः प्राणिना(नां) मनप्ता(सं) चोपरक्षकेण(णेन) व्याख्यातः । 
द्वितीयपादं व्याचष्टे- 

्विथदेते तरिभेवन्त्यूमा इति द्री वै सन्तो 
[ (य 

थनौ प्रजायेत. भजात्ये , इति । 
वेदनं प्ररेप्तति- ` 

परजायते भ्रनया पञ्चभियं एव वेद, इति । 
ततीयपादं व्याचष्टे-- 

स्वादोः; स्वादीयः स्वादुना खजा समिति मिथुनंवे 
स्वादु भ्रजा स्वादु मिधुनेनैव तत्मजां ससुजति, इति । 

चतुर्थपादं व्याचष्टे- 
अदः स॒मधु मधुनाऽभियोधीरिति मिथुनं वे मधु 
प्रजा मधु परिथुनेनेव ततमजामभियुध्यति, इति । 

इत्थं शत्रोक्तं सोत्रीयं तृनं व्याख्याय तदीयेऽ्थं संवादाय शाखान्तरीयमृक्पाद- 
मुदाहत्य व्याचष्ट- 

तदुक्तमृषिणा स्वां यत्तनूं तन्वामेरयतेलस्यां 
शारीयांभिमां छन्दोपयीपित्येव तदाह, इति । 

८८ स्वादोः स्वादीयः [ ऋ० सं म० १० सू० १२० ऋं० ३ ] इत्यादिना 

पादद्वयेन मातापित्रजन्यं शरीरं प्रकृतशाखोपयुक्तं प्रतिपादितं यदन्त तदेवमूृषिणा 

स्वां यदित्यादिना मच्रमागेन(ण) प्रकटक्ततम् । यद्वा “ तदिदाप्त ?' [ऋ प° 
म० ० स॒० १२० च> १] इत्यादिकप्य त्स्य शचरस्य तात्य यदसि 

तत्स्ैगरषिणा मनच्रपदेन सगृह्योक्तम् । प तु पाद एवं योजनीयः । य्यप्मात्कार- 

णाप्ूर्वोक्तत॒चप्रतिपा्य आदिलोपाधिक इश्वरः स ऋ्वां तचरं यजमानरूपं शरीरं 

तदीयमातापितरूपशरीर एेर्यत प्रररितवांस्तप्मात्स्वादोः स्वादय इत्यादिकमुपपन्नम् । 

अथवा तन्वां यजमानरारीरे स्वां तनं स्वकीयां तदति्यत्यादिकानन्दख्पा तच 
[री 

द्वियदेते तिर्भव ०--ऋ० प° म० १०० १२० ऋ° ३1 खादोः खदीयः 

स्वड्ना < -ऋ० सण म० १० पू १२० ऋ० २ । अदः सुमधु मघुना०-- 

ग्रह प° म० १० सू० १२० ऋ०र। 

॥ गं 

# उच्र स्वां यत्तनूमिषयेव पाठः सकटठादशोपुस्तकेषु । 
[¬ "रीः म मरिरिवािि गि [णी "ण्पयििकिणणीरीकी ॥  '"ैशरोिरगकी मोरी कं विं कन्यकः 

११. घ. सूत्रान्तं। २ ख,ग, घ. "वोक्तं तूचंप्र । 



दे भ्रीपरसायणाचायेविरवितमाष्यसमेतम्ू-- [ ! प्थमारण्ये- 

यजमानस्कारकत्वेन यस्मात्पपादितवांस्तस्मादिदं निप्केवल्यक्खं प्रशस्तम् । तदे. 
द्वितीयं व्या्यानमस्यामिदयादिना ब्राह्मणेन स्पष्ठी क्रियते । अस्यां दश्यमानं | 
शारीयो यनमानशरीरसंजन्धिन्यामावृतमिमां तददिपयादिकां उन्दोमयीं वेदम 
तन् पंस्कारकत्वेन संपादितवानिदयेतनमन्रवाक्यं तरुते । तेन( तस्यः ) शबरस्य शिर पक्षा. 
रिक्छनाया वक्ष्यमाणत्वात् [ ए० आ० १ अ० ४ ख० २ ]छन्दोमयशरीरत्वं युक्तम्। 

पुनरपि शख्तुत्यथमन्यमन्रपादं शब्दतो व्याच्े- 

तनुरेव तन्वो अस्तु मेषजमिलयस्यै 
शारीयां इयं छन्दोमयीलयेव तदाह, इति । 

गारीयाशब्दः पू्ोदाहरणेन समुच्चयार्थः । न केवरमूषिणा पूवणैव तदुक्तं ¢ 
तु तसूरषेयादिनाऽप्युषिणा तदुक्तम् । मच्रपादश्चैवं योजनीयः । वैनूः “ तदवाप" 

र (ऋ० त०म० १० पू० १२० कऋ० १) इत्यादिका छन्दोमयी तन्वौ यजमान. 
शरीरस्य भेषजं प्पव्याधिनिवतैकमौषधमस्तु । मन्रे तनू [सन्व]रि चनयोः ` षष्टयनप्रथमान्तयोररथो जह्येन स्पष्टीकृतः | 

इत्यं मन्रद्मयोदाहरणेन शचं प्रशस्य बहुविधच्छन्दोन्तमविनापि शाखं प्रह॑सति- 
तस्ये यान्यष्टावक्षराणि सा गायत्री यान्येकादश्च 
सा शष्ट्यानि द्वादश सा जगत्यथय यानि दश्च 
सा विराड्दरिन्येषु निषु चछन्द्ःसु भतिष्टिता, इति । 

“तदिद मुवनेषु " ( ऋ० सं म० १० सू० १२० ऋ० १ ) इत्यादिका 
[या ऋक्] तस्या ऋचः प्रथमपादो दशाक्षरः । तस्यै तस्या ऋचः संबन्धीनि यान्य मथमपदाक्षराणि सन्ति तेयमष्टक्षरह्पा गायत्री संपद्यते । यानि तृतीयपाद एका- 
द्गाषराण्यन्नातानि सेयमेकदशाक्षरा शिषुपंप्यते । प्रथमपादे यदवरिष्टमकषर. 
दय तद्ितीये (# चतु दवा) दशाक्षरयुक्ते पदे योजनीयम् । तथा पतति यानि 
दादशाक्षराणि सा जगती पेप्यते । अथ प्रथमे द्वितीये तृतीये चतु वा पादे ' 
यान्यान्नातानि दृशाक्षराणि सा विराट्ञन्दोरूपा । एवमेषा द्रिनीं दशाक्षरोपेता सवतः द्धा शराद्। एवमुक्तरीलया संपादितेषु गायत्रीनिष्टुढजगतीर्पेषु श्िषु छन्दःसु विराट्परतिष्टिता पर्यवस्थिता । 

% अन्ने किचिन्रुटितमिति भाति । अधिकं वैतत् ' चतुर्थे द्वा” इति । । 
ननमय) 

१. "तेति शः ।२ख.घ. ते शः। ३ ख. तन्व र ततदि" । ग. घ. तन्यस्तदि* । ४ ख, ग. 
प. न्वोनय'।'\ख.ग. घ. “सु निष्टपति । । 



दख ०५८१३) एतरेयारण्यकम् । ध. 

तस्यां प्रथप्ायंमृच्यक्षरत्रयप्केपं विधत्ते-- 
पुरुष इति यक्षरं स उ विराजि, इति । 

त्रयरूयं पदं तदेतस्यामवि प्रकषेपणीयमित्यध्याहारंः। स यः सरोऽप्यक्षरः(४) 1 

बक्तच्छन्दशचतु्टयस्य सकरच्छम्दोरूपत्वकथनपुरःसरं तद्वेदनफटं दशेयति--] 

एतनि वाव सर्वाणि च्छन्दांसि यान्येतानि 
विराट् चतुर्थान्येवमु दहेवेवं विदुष एतदहः 

सर्दैरडन्दोभिः प्रतिपन्नं भवति, इति ॥ 

इत्यैतरेयत्ाह्मणारण्यकाण्डे भथमारण्यके द्वितीयाध्याये 
चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ ( १२) 

1द्छन्दश्वतुःसंसख्यापूरकं येषां गायत्रीनरिष्ुढ्नगतीनां तानि विराद्चतुथानी- 

यान्येतानि चत्वारि सन्ति तान्येतानीति निरन्यतववा( न्येव सकरान्यव )न्ञि- 

छछ)न्दोङूपाणि 1 गायत्यादीनां स्तवननिष्पादकत्वेन मुखत्वात्सरवच्छन्दोरूपत्वो - 

। एवमु हैव यथोक्तेन प्रकारेण विराजि गायतपादीनां चयाणामन्तमावो विराट् 

नां चतुर्णा सपैच्छन्दोरूपत्योपचार इत्येवं विदुषो यजमानस्येतन्महात्रतमदः 

न्दोभि; संपादितं भवति ॥ 
ति श्रीमत्तायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाधैपरकराश रेतरेयारण्यकमाप्ये 

प्रथमारण्यके त्तीयाध्यये चतृथैः खण्डः ॥ ४ ॥ ( १२) 

अथ प्रशमः खण्डः । ( त्रयोदशः ) 

, न 

ध श्लखरस्य विहरणं विधत्त- 

| ता नदेन विहरति पुरूषो वै नदस्तस्मा- 
` त्परुषो वद्न्त्सवैः सेनदतीव, इति । 

‡ शयाखगताः « तदिदाप्त ” [ ऋ० सं= म० १००१२००१ ] इत्यादिका 

नदेन नदलिङ्गकेन मच्रण विहरति व्यतिषनति मिश्रयेदिद्यथः | नदशन्दः 

वरूप एव यस्मात्तप्माेके सर्वः पुरुषो भाषमाणः सम्यरध्वनिं करोतीव दरे । 

म हि पुरुषस्य ध्वनिः । नदलिङ्गकश्च मचः पंहितायामेवमान्नातः-- 

५ नदं व ओदतीनां नदं योयुवतीनाम् । 
पतिं वो अल्यानां घेनूनामिषुध्यति " इति । 

[ ऋ० सं० म० ८ सु० ६९ ऋ० २ 

` प प्चितन्त्मत त्न्यः अकल्पयत निवेशित इति बोध्यम् । = 

१ग. घ, "मायां दिद्यक्षः। २ख. ्यामक्ष'। ३ क, 'रः। न च न्नाम च्छः रल न्यामक्ष। २क. न्दु! क, न्ति च्छन्दो । ४ क, तति च्छन्द" । 

विवर्णां ! ख, विहृशणां । 



४८ श्रीमत्सायणाचायिरचितमाप्यसमेनम् -- (एप्रयमारण्ये- 
एतनििशरप्रकरणं पमे सय्टममिध्यते--“ नदं व॒ जदतीनामि्येनयताति 

्यतिपनति पदः पादानृहतकारम् ” (० आ० ९अ० १ ल०६) ह| 
तत्तया तत्रवोदाहलापीति प्रदितम्--“ तदिद मृननषु उषं पृ नरं व ओदर 
तीनां यतो जज्ञ उग्रस्वेष नम्भोर नदं योगूवनानां मद्रा नजान। निरिणाति शभू ¦ 
पतिं वो अल्यानाम्नु यं विच मदनेयुमाः पो पेनूनामिषुभ्यमान् " [० आ० 
अ० १ ख० ६ इति । नरटिङ्कस्य मच्न्यायमथः--भादनीनां तूनीयपवन करनी. 
पमन्दतीनामहन्तन्यानां वो युष्माकं परति पाक यननानं रतन । हे द्रत 
धेनूनां धेदुवत््णयितणासपामिषुयप्ति, इरेऽपि । “ इषून एश्" [ क० गृ 
प१० ] इति धातुः | 

अप्या ऋचः प्रथमपाद व्याचष्टे -- 

नदं व ओदततीनामिती३ भापोत्रा आदरत्या 
या दिव्यास्ता हीदं सतरधुन्दन्लयापा बा ओंदरस्य 
या मुख्यास्ता हीदं सवेपननावपुन्धृन्ति, इति । 

अस्मिन्पदे ओदतीशब्देनाऽऽप एव कििशिनाः | गृस्मा्रा आपू दिम्यमवन्वू- 
टिद्वारेणाऽऽगतास्ता जपः स्वमिदं मून[नतामुन्दृनिि हेदयनि, तधा मृत भता आप्योदकरूपा या अपस्ताः सर्वमतं शप्फमपि प्रथगिष शधकुस्याद्रिक पत्रं जायं 
द्रवी कुवन्ति, तस्मादोदत्य इत्युरयने । इति शन्दस्ोषरि येऽ पानुनापतिकः 
सुतः सोऽयं पदप्रति्रहणेऽन्यतमादररार्षः | 

[द्वितीयपादं व्याचष्टे-- 

नदं योयुपरतीनामिती३ आयौ वार यायुत्र्य। या 
अन्तरिकष्यास्ता हि पेोष्रयन्त इवाऽऽपो बत्रि भ यु. 
षयो याः स्वेदते ता हि सरीमृष्यन्त इव, इति 1 ] तृतीयपादं व्याचष्टे-- 

पतिं बो अघ्न्यानामितीरे आपोकवा अघ्न्याया अप्रेधुभा- 
नदं व ओद्तीनामि०-- कर पं म० ८ सू० ६९० २। नं योयुवतीना०-~ ` ० प० म० < मू० ६९ ऋ०२  फततैवो अन्यानाम् --ऋ० सेर मअर० ८ ० ६९ ऋ० २। 

न 

1 क क पक्व) ~ ~ + 

ज क गभ 9 16 ४ लयन - १९१ 

`~ 
14 । ~ ~ - "~ ५." ५ * एतचिषान्तर्गतो मूलातिरिक्तो भन्धनुटितत्वा्यकल्पय निवेकषिनः 1 भृलं त मृतमृस्तकेभ्य उद्धृ निवेशितम् । | 
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भनवे क 
मनेक [1 

१क, ख. घ, "च्यते ¦ ¶' | 



अध्या०२ख ०५१३) एेतरेयारण्यकम् । ४९, 

न्नायन्त आपो वा अघ्न्या याः; शिइनात्यसुञ्यन्ते, इति । 
अगनेरुत्यन्नो योऽयं धूमः सर एव मेषाकारो मूता वृष्टिह्येण वा अन्ने जनयति । 

यदा(तो) धूमोऽभिरित्येतदुमययुक्तस्यान्ना्यनिष्पादकत्वमत एव केथिदुक्तम्--““धूम- 

ज्योतिःपलिहमरूतां संनिपातः क मेयः ( पृवेमे० छे० ९ ) इति । तस्मान्मेषादु- 

त्पन्ना आष ओषधिवनस्पतिरूपेण परिणताः सत्यो न केनापि हननीयाः, कितु 
स्वैणापि व्धनीया एवम्(एव) । तथा शिश्नादुतन्ना रेतोखूपा आपः पूत्रादिरूपेण 
परिणताः प्तत्यो न केनापि हननीयाः । 

चतुथपादं व्याच्टे-- 
धेनूनामिषुध्यसीती २ आपो वाव पेनवस्ता हीदं सर्व 
धिन्वन्तीषुध्यसीति यदाह् पतींयस्ीदेव तदाह; इति । 

यथा पेनवः श्चीरप्रदानेन प्रीणयन्येवमाप अओंषधिवनस्लयादिकं प्रीणयन्यतो षनु- 
साम्याद्धनुत्वम् । इषुभ्यसीति शब्दो यदमिषेयं धत्ते तत्पतीयसीत्यस्येव शब्दस्या- 
मिषेयं ब्रूते । परतिवत्स्वामिवदाचरती(सी)त्यथैः । 

“नदं वः) [ ऋण सं० म० ८ स्० ६९. ०२] इत्यादिकाषचं व्याचष्ट 
(ख्याय) तदुभयोर्बिहरणं [श्टोकिकोदाहरणोक्तिपूवकं प्ररे ्तति- 

रिषटुभं चालुष्टमं च विहरति हषा वे श्रु 
व्योषाऽनुष्टप्न्पिथुनं तस्मादपि पुरुषा जायां 
चिखा दृ खरतरमिवाऽऽत्मानं मन्यते, इति । 

विहरणं] नाम स्जीपुरुषवत्परस्परव्यतिषङ्गः । तच त्रिष्टुभः प्रवृद्धत्वादब्ुषत्वं सेैच- 
नसमयेपुरूषत्वमनुष्टुभो न्यूनत्वा्योषित्वम् । तटुभयं मित्वा मिथुनं संपद्यते । यस्मा- 
न्मेखनेन मिरितत्वं प्रशस्तं -तस्माह्टेकेऽपि पुरुषो ब्रह्मचारी विवाहेन नायां डन्ध्वाऽ- 
तिशयेन संपूर्णो जातो ऽस्मीेवं परितुष्यति । 

, प्रथमायामृच्याव्ृ्तिविधिपूविकां सख्यां प्रर्तति-- 

तासिः भरथमया पश्चविश्नतिभंवन्ति पथर्विश 
आत्मा पचविशः प्रजापतिदेश हस्त्या अङ्कुख्यो 
दश्च पाचा द्राउरूद्रौ बाहू आव पश्च्विश्च- 
स्तमिममातपानं पञ्चविशचं सस्कुरुतेऽथो पञ्चविंशं 

धेनूनामिपृष्यप्ि ° --ऋ० प म० ८ पू० ६९ ऋ० २। 

%. एतचिहान्तगेतो मृलग्रन्धो मुलपुस्तकेभ्य उद्भुलयान्यश्च प्रकल्प्यात्न निवेशितः । 

१ क. विधत्ते । 



५० शरीमत्सायणाचा्यविरचितभाप्यसमेतम्-- [१प्रथमारण्यके- 

वा एतदहः पश्च विश एतस्याहः स्तोपस्त्सपेन समं 
परतिपद्यते तस्माद एव प्चव्रिशतिर्भवन्ति, इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्मणारण्यकाण्डे परथमारण्यकरे ठतीयाध्याये 
पचमः खण्डः ॥ ५ ॥ ( १३) | 

“तदिदास [ ० सं० म० १० सू० १२० ० ! ] इत्यादिक पक्त नव्य 
न्तं सुते [ अह० सण म० १० प् ५48 ऋषु ! | इति पक्त पट्च र भूय 

इावृध" [ऋ° सं म०६परू० ३१ ऋ० १] इति प्रच «५ नणामु त्वा " [ ऋ० पं० म०दपू० ९१ ऋ० ४ ] इत्ययमकस्तन इत्येताः सकीख्योर्विशति. 
भवन्ति । तत्र प्रथमायारिराघृत्तो सत्यां पश्वर्विशतिः सपय । आत्मा यजमानः 
अथाषिदेवं परनापतिश्मुखोऽपि पश्चरविशावयवेपितः । दृशच॒हस्त्या इत्यादि पूर्वव 
द्ास्येयम् [ ए आ० १--{--२ ] ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्धप्रकाश एतरेयन्रक्मणारण्यक्र- 
माप्य प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ९ | ( १३) 

जथ पष्टः खण्डः । ( चतुदश ) 

“ तदिति प्रतिपद्यते ? [० आ० १ अ० ३ ख ३] इत्ययं खण्डः पर्व तच्छ- 
कि, = क न्दस्य भ्यास्यानाथ पठितोऽपि पुनः कत्लकखप्रशं पार्थं पञ्यते-- 

तदिति परतिपद्यते तत्तदिति वा अम्नमस्ममेव तदभि 
तिपदयत एतां वाव भजापतिः प्रथमां वाचं ्याहरद- काकषरबक्षरां ततेति तातेति तथैत्रैतुमारः मरयमवादी 
वाचं व्याहरल्यकाक्षर्क्षरां ततेति तातेति तमै तत्तत- 
व्या वाचा मतिपद्ते तदुक्तमृषिणा बृहस्पते भयमं पाचो अग्रमिल्येतद्छेव थमं वाचो अग्रं यलमैरत नामधेयं दधाना इति वाचा हि नामधेयानि पीयन्ते यदेषा शष्ठ यदरिपमासीदिस्येतद्येष भरषमेतद्रिमं मेणा देषां 
निहितं गुहाऽऽविरितीदमु ह गुहाऽध्यात्ममिमा देवता अद् 9 षप 

यहस्पते प्रथम वाचो अम०--क्ह० स म् १० प् ७१ ऋ० १। यत्मररत म०-ऋ० पत० मन १०० ७१ ऋ० १। यदेषां शरेष्ठं ०---ऋ ० ० म० १० प्रू० ७१ ० १। प्रेणा तदेषां ०--ऋ० पु म १० पू० ७१ ऋ० १। ५ 

-* ० कोचम् भण 4. 

ण 4 2 | मरण 



जध्या ° इख ०७१९) पेतरेथारण्यकम् । | ५१ 

उ आविरधिद्रैवतमित्येतत्तदक्तं भवति, इति ॥ 

इलयैतरेयब्राह्मणरण्यकाण्डे प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये 
| पद्रः खण्डः ॥ ६ ॥ ( १४) 

अक्षरार्थः पूर्वमेव [ ए० अ० १ अ० ३ ख० ३] व्याख्यातः। 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिे माधवीये वेदाथप्रकार रेतरेयनाद्यणारण्यक- 
भाष्ये प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये षष्ठः खण्डः ॥ £ ॥ ( १४) 

# , 

अथ सप्तमः खण्डः ! ( पञ्चदशः ) 

सूक्तमपि प्रशस्य सामान्येन प्रहपामभिधोय पुनर्विरोषाकरेण प्रहसाऽभिधीयते । 
तत्र प्रथमं सूक्तं प्रति 

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठमिति प्रतिपदयते य 
ज्येष्ठं तन्पहन् हदरदूपसमृद्धपेतस्याहो रूपम्, इति । 

प्रथमे शाच्ं प्रारमते । अतिशयेन बहुषृद्धं ज्येष्ठं तादरम् । 

[शतां सु त इत्यादि प्ररसति- 

तां सु ते कीति मघवन्महित्वेति पह 
्रदरपसमद्धमेतस्याहय रूपम् , इति । 

भय इदित्यादि प्रक्ं्तति--] 

भय इद्वावृधे वीयायेति वीयैषद्रपसमृद्धमेतस्याहो रूपम् , इति । 
भूय इदित्थमिन्द्रो वीयाय शोर्याथं॒वावृषे वृद्धि प्राप्तवान् । वीर्थशन्दस्य 

श्ुतत्वादह्ो रूपस्य वीयवत्तवम् । 
अथ तच प्रशे्ति- 

॥ नृणायु स्वा नृतम गीभिस्क्येरित्युक्थं वा एत 
दहरुक्थवदूपसमृद्धमेतस्याहा रूपम्, इति । 

उत्तष्ठत्युत्करषं प्रभोत्येमिरित्युक्थानि शचखराणि तदूपाभिगीं भिद इन्द नृणापु 

तदिदापत्त मुवनषु०--ऋ° परं म० १० प° १२० ऋ० १ । तांस्ते 
की०-तऋ० प° म १० सू ५४ ऋ० १। भूय इद्रावु०-ऋ० स० म9 

९ पु० ३१ ऋ० १। नृणमु त्वा०-ऋ० प° म० ६ सु० ५१ ऋ० ४। 

# एतचचिहान्तगेतो मुलम्रन्थो मूरपुस्तकेभय उद्धयान्यश्च प्रकल्प्या निवेदितः । 



५२ ीमत्सायणाचायंविरयितयाष्यसमेतम्-- [१ प्रथमारण्वके- 
सर्वेषामपि पुरुषाणां मध्ये नृतमरुत्तमं पुरषं त्वाृतिनोऽर्चन्तीति भपरष्टव्यम् । तदेतन्महानतास्यमहरुक्थमुतकर्पहतुतवौत् । उक्यवदित्यादि पूर्वत् [ एे० आ० ! 
अ०२ख०२]| 

सूक्त प्रशस्य व्यतिषक्तपादयोरक्षरन्युनतां प्रश्ेप्ति- 
नयुनाक्षरे भथमे पदे विहरति न्यूने वै रेतः सिच्यते 
नयने प्राणा न्यूनेऽ्ादय परतिष्ठितमेतेषां कामानामव- 
रुद्धा एतान्कामानवरुन्धे य एवं बेद, इति । ^तदिदात" [ऋ० तं म० १२० १२० ऋ० {] इत्ययं प्रपमपादो 

दराक्षरत्वादेकेनाक्षरेण शिष्टुमो न्यूनो “नदं वः [कर० प्तं म० मू ६९ 
ऋ० ९. इत्ययं पादः पप्तक्षरत्वदेकेनाक्षरेण न्यूनाऽनृषटप्पादद्धयं व्यतिषक्त भवति न्यूने वा इत्यादिकं पू॑मेव [एे० आ० १ अ० १ ख० २] व्याख्यातम् । 

(तदिदाप्त' [ ऋ० सं० म० १० मू० १२० ऋ० १] स्तयस्यामृवि द्विती. 
यपदक्षरसख्यां प्रश्नेपति-- 

[*द्रे दशक्तरे भवत उमयोरन्ाध्रयोरुपाप्तयै यचच 
पद्यचापादकमित्यष्टादशाष्टादश्चाक्षराणि भवन्ति यानि 
देश नव भाणा आत्मेव दृक्षमः साऽऽत्मनः संस्छृति- 
र्टावष्टा उदयन्तेऽशरुते यथ्त्कामयते य एत्र वेद, इति || 
इ्येतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे परथपारप्यके तृतीयाध्याये 

सप्तमः खण्ड; ॥ ७ | ( १५ ) 
रिरि सपच्छिद्राणि, अधोभागे द्व, तिष्ठतेन प्राणानां नवत्वम् । -भनेनै- वाभिप्रायेण श्चेलन्तरे पव्यते-- तत वै शीर्षण्याः प्राणा द्वाववाश्वायिति नव 

[इति] । दशमाक्षरं तन्नीबात्मखरूपम् । यथोक्तनवप्राणक्षया ददमत्वात् । अतो या दशाषरोक्तेः पेयमात्मनः संस्करातिः, अतिशयहेतुः । चतु्िधेषु स्यत्तिषित्ता- 
षु प्रल्यक्षरोपचये पलयष्टवशवक्षराण्युदयन्ते, जवरिष्टानि शिष्यन्ते । तान्वेवमुक्त- प्रकारेण यो वेद् स पुमान्य्त्कामयते तत्तसरापोति ॥ | इति श्रीमत््तायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थभ्काश्च रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 

भाष्ये प्रथमारण्यके तृतीयाध्याये सप्तमः सण्डः ॥ ७ ॥ ( १९) 
णी न्य. # द्रष्टव्यमिति ग. पुस्तके शोधितः पाठः । + एतचिठान्त्मतं मूं मूलपुस्तकेभ्य उद्धुलात्र निवेरितम् । * एतस्मात्माक् फिचत्तरटितम् । 

१.ग.घ, ` ` ~ चेदुत्क' । २ घ. ^त्वादुकधस्वरपभेव ! उ” + 



अध्या ० ६ख० ८८(१६)) फेतरेयारण्यकम् । ५३ 

मथमः खण्डः । ( षोडः ) 

"तदिदास [ ऋ० सं० म० १० सू० १२० ऋ० १ ] इत्यादिपूक्तगताना- 

मृचां ¢नदं वः"! [ ऋ० प° म० < पू० ९९ ०२ ] इत्याद्विकया सह यो 

व्यतिषङ्ग: पूर्वं [ ए० -आ० १ अ०६ख० 4. विहितस्तमेतं विधिमनृद्य नद- 

शब्दं व्याच्टे-- (वि 

ता नदेन विहरति भाणो वै नदस्त 
स्मासाणो नदन्त्सवेः संनदतीव) इति । 

नदृशब्दवान्मश्नो नद इत्युच्यते । ताः सूक्तगता ऋचो नदशब्देपितमश्नेण सह 

विहरति व्यतिषजति । तस्िन्मन्रे यो नदशन्दः स प्राणमाचषटे । प्राणस्य कायो- 

पेतत्वात् । यस्मदेवं तस्मादसि देदेष्ववत्थितः सवैः प्राणो नदज्शब्दं॑ृवन्सं- 

नदतीव, सुपुप्ट्यादौ समाश्वाप्तरूपेण सम्यश्ध्वनि करोत्येव । 

नदश्चन्दोपेतस्य मच्रस्याक्षराणि पादांश प्रशंसति-- 

नदं ब॒ ओदतीनामिती३ उष्णिगक्षरे- 
भ॑व्यनुषप्पादैरायुवां उष्णिग्वागनुष्टु 

पदस्मिनायु वाचं च दधाति ) इति । 

नदं व इत्यस्या ऋचश्चत्वारोऽपि पादाः प्रयेकं सक्ताक्षराः । तृतीये पादेऽ्निया 

त्यत्र पकारादिः एरथगक्षरस्वेन गणनीयः 1 तथा सत्यषटाविंशत्यक्षरो ष्णिकपद्यते । 

पाद्॑यया तियमनृषटुप् । चत्वारो ह्यत्र पादाः पव्यन्ते । उष्णिरस्तु भय एव 

पादाः । एवमे; पाथ च्छन्देद्यंपत्तिः । अ्रोष्णिह आयुरतृतवादुषटभो 

बाग्बिषयत्वाच् द्यात्मकस्य तस्य पठिनास्मिन्यनमान आयुबोचं च पेपादयति । 

अस्या नदव्या ऋचोऽहःसृक्तत्ये तृचे च प्र्युचं व्यतिषङ्ग सति वा प्रथमाऽऽवृ्तिः 

तप्यते । ५ तदिदास » [ ऋ° से० म० १० सू० १२० ऋ० १ ] इत्यनया 
प्रथमया सह ग्यतिषिक्ताया नदवत्यान्निरावृत्तो प्तं मित्वा पश्चविंदातिस्या 

सेपयते । तामेतां नदवत्याः संस्यामृगक्षरपख्याव्परशंसति-- 

। ताख्िः प्रथमया पश्चविश्चतिमेवन्ति पथ्चविश 
आमा पश्चविशः भनापतिरदैश् हस्त्या अङ्कुखयो 
दश पायया द्वा उरू द्रौ बाहू आत्मेव परविश 

नदं व ओदतीनां ०--ऋ० प° म० < ू० ६९ ऋ० \ । 

१ क, '्संख्यायास्तरियः । २ क. “या पटेन प्रः । 



५४ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितमाष्यसमेतम्-- [ग प्रथमारण्यके- 
स्तमिममात्मानं पचचविर सस्कुरुतेऽथो पचविन्ं वा एत- 
दहः पश्चविश्च एतस्याहः स्तोपस्तत्समेन समं प्रतिपद्यते 
तस्मादरे एव पथविंशतिभवन्तीलयध्यात्मं प्चविश्चः, इति। 

पञचविरातिभवन्तीतयनतं पुवेवत्--| ए० अ० { अ० ३ स्र ९ [व्याष्ययेम् 

अत्राष्यात्ममधिदैवतं चेत्युमयथा सेख्या प्रशस्यते । तत्र हस्तपादादिमणनयरा योऽयं 
पश्चविंशत्यवयवपमूहोऽमिहितः स्ोऽयमध्यात्मं द्रव्य । आत्मानं यजमानस्य देरै- 
न्दियादिंघातमविृलय वतेत इत्यध्यात्मम् । 

यद्यपि पञ्चविंशः प्रनापिरित्युक्तत्वादधिरैवतप्ररं साऽपि क्व तथाऽपि प्रक्न- 
रान्तरेण पुनः प्ररोपति- 

अथाधिदैवतं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्माणस्ता एताः 
पञ्च देवता इमं विष्ठाः पुरुषं पचो दैवता देवता 
अयं विष्टः पुरुषः सोऽत्राऽऽ खोमभ्य आ 
नसेभ्यः सवैः साङ्ग आप्यते तस्मात्सर्वाणि 
भूतान्या पिपीटिकाभ्य आ्नान्येव जायन्ते, इति । 

अथ मगृष्यशरीरगतपच्चविशतिपंख्याप्ररं प्रान्तरम् । अधिदैवतं देवतश्ररीर- गता पृञ्चविंरालन्तभूता पञ्चपत्या प्रशस्यते । तयथा--चक्षुरद्रयः प्राणान्ता एत- चच्छन्दामिधेया या देवताः सनि ता एता देवता; पथततस्पाका इमं पुरूष मनु- प्यदेहं मविष्टाः । तथा चोपरिष्टादास्नस्यते-: अदित्यश्वभुभूत्वाऽक्षिणी प्राविश्चत्, 
वेशः श्रो मूतवा कर्णौ पराक्िन्' [ एन आ० २ अ० ४०२ ] इद्यादिना । यथा देवताः पुरुषशरीरं प्रवि्टस्तथाऽयं पुरुषः प्ाप्येता देवताः प्राविशत् ।.एव- मचान्योन्यम्रवेशो नाम तादत्म्यापत्तिः । सेव विसष्टी ियते- प पुरुषो देवताभिः श्य विष्टः स्वयं च देवताः प्रविरयानास्मिन्डारीरे रोकवप्मेतत्ताशपर्थन्तं च सर्वोऽपि साङ्गः प्पूणावयव आप्यते प्राप्तो इरयते । यस्मादेवं चक्षराचभिमानिदेवतानामारि- स्यादीनां देहस्य च परस्परतादात्म्यं तस्मातिपपीटिकाप्यन्तं से प्राणाश्च्ुरादी- 
देसत््ोरकैच पेपृणां एव जायन्ते । अनया देवतागतपशचपंस्यारूपावयवप्रशं- स्ायास्त(पतया त)दवयविरूपा पशचिंदातिपंख्या प्रशस्ता वेदितव्या । 

नाह्मणोक्तेऽ्थ पंपा(वा)दकमन्नमदाहरति-- 
तदुक्तमृषिणा, इति । 

प १ग. घ. देवं चै" । २ग.घ. स्पष्टाकरिः।३ग. ध, 'तानामादिद्यादिभिः । ४. स्व ल्यया 5 । घ. सं्ययाऽवः । ५ से. ग, घ. सा तद्? । 



अध्या०३स०८८१६)] पेतरेयारण्यकम् । ५५ 

चक्षुरायमिमानिदेवतानां तत्तदिन्दरियद्वारा देहध्रवेशादेदस्य च तामिस्तरिन्दिये- 

स्तादात्म्थापतते्च पिपीटिकान्ताः सव प्राणिनः सैपणी उत्पद्यन्त इति यद्ाह्मणेनाक्तं 

तदेव्षिणा सहधेलयादिना मन्त्रेणाप्युक्तम् । 

सोऽयं मन्रः संहितायामेवं समा्नायते- 

॥ ““पहलललधा पञ्चदशान्युक्था यावदृद्यावाष्रिवी तावदित्तत् । 

सहखधा महिमानः सदशं यावद्भ्य विष्टितं तावती वाक् इति । 

[ ऋ० सं० म० १० प्० ११४ ऋ० <, 

अस्यायमर्षः--पहक्तपा सह्रसंख्यकषु ब्रह्मादिपिपीलिकान्तेषु देहेषु पश्चदश- 

सस्याकान्क्थोत्कृष्टानि विघन्त इति शेषः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्प्राण इलेतत्प- 
छक तदाधारत्वेन मातापित्रोः प्तकाशादुद्रतानि प्रथिव्यप्तेनोवाय्वाकाश्चरूपाणि 

मूतानि तानि मातृर॑बन्धीनि पितैवन्धीनि मिचित्वा दश सपन्ते, चक्षुरादिपश्चकं 

चेलयवं पश्चदशा्ञान्ुतछृषटानि । इत्यं प्राणिदहेषूषपनेषु देहेषु (श्यावाएथिन्योयत्प- 

रिमाणकमेव(ण विद्यते) तत्प्रमाग(ण) देहनाते(तं) सपन्नम् 13 सहखधा सदस्तपंख्या- 

केष देहेषु दलं महिमानः सरहस्रपस्याका महान्तो व्यवहारविशेषा दद्यन्ते । प्रति 

विषयं प्रतिक्षणं दशेनश्रवणादिव्यवहाराणां निष्पत्तेः | ब्रह्म जगत्कारणं सत्यज्ञाना. 

दिरूप॑ वस्तु तस्तु(तु) नानाविधप्राणिदेहरूयेण यावदमिधेथ भूत्वा विरेषेण स्थितं 

तावती तत्परिमाणा वाग्भवति । एकैकस्यामिषेयार्थस्थैकेकनामापक्षणात् । अत एवा- 

[यात्र श्रुयते--पप्णि रूपाणि विच्य धीरो नामानि कत्वाऽमिवद्न्यदास्ते" 

[ तै० जा प्र० ३ अ० १२] इति। 
तस्यैतस्य व्यास्यातस्य मन्त्रस्य प्रथमपाद त्याचष्ट-- 

, सहस्रधा पञचदशान्युक्थेति पश्च हि दशतो भवन्ति, इति । 

चक्षुरादीनि पश्चाऽऽकार्चादीनि मातुपितृसंबन्धीनि मृत्वा द् दौकात्पंपूणेदेहरूपेण 

निष्पाद्यन्ते । 
„ द्वितीयपादं व्याचष्टे- 

यावदुद्यावापृथिवी तावदित्तदिति यावती 
~. ~~ 

सहखधा पश्चदशान्युक्था ०-ऋ० प म० १० प्० ११ ९ ऋ० < । याव. 

ट्द्यावापथि ०--ऋ० प० म० १० प्० १! ९ व्र < । 
नि कक 1 न मयीयषिनििीं 

| अ 

‰ एतश्चिहान्तमैतो मन्थः किचिदसंबद् इति तत्स्थाने संहिताम प्ये विद्यमानो ग्रन्थोऽब्र 

-छिट्यतेऽथैवोधस्य सौरभ्याय । स॒ यथा--“्यावाष्टथिन्योया वयत्परिमाणमस्ति तावदित्तत्पारमा- 

णमेवाऽऽत्माधिष्टितं प्राणिदेहजातं भवति । किच” इति । 
[ 

१क.ख.घ. भवस" २क,ग. घ. नयु्छ। ३ ख. ग, घ. -राद्रका । 



५६ श्रीमत्सायणाचायेविरचिततमाष्यसमेतम्-- [ ! प्रथमारण्यके- 

वै ध्यावापृथिवी तावानात्मा, इति । 
आत्मा देहविरिष्टो जीवात्मा । चवषएरिव्योर्योकयो जीवदेहै पुणत्वादात्मनस्त. 

त्समानपरिमाणत्वं द्रष्टव्यम् । 
तृतीयपादं व्याचष्ट- 

सहस्रधा महिमानः सहस्नमित्यक्था- 
न्येत्र तदतु मदति महयति, इति । 

यानन्तयुक्थान्युत्कृष्टानि चक्षुरादीनि सन्ति तान्येव तत्तेन महिमा(भ)शब्देनानु- 
वदन्नयमृषिम॑च्रो मदति हति । तया महिमा(मःशब्दप्योगात्तान्यङ्गानि महयति । 

चतुथपादं ग्याचष्टे-- 
यावट्रह्म विष्ठितं तावती वागितियत्र हषुच ब्रह्म 
तद्राभ्यत्र वा वाक्तद्रा ब्रह्मत्येतत्तदुक्तं भवति, इति । 

बहमेवामिषेयं जगत्पदार्शरूपेण [यत्र] यत्रा तत्र तत्रामिधायकं नाम | तथा 
यन यत्र वाचकः राङ्दस्तत्र तत्रामिधेयपदार्थ ब्रह्येलयवमन्योन्यग्यादिस्दपरं मवति । 
तदेवमुदाद्धतेन मन्रेण चक्षुरादिपश्चकोपेतनगत्दष्टिरशं सनावुराद्गतपश्चष्स्याद्रा- 
रेण पश्चविरातिपंस्या “नदं वः? [ क्रू० सं म० ८ मू० ९९ ऋ० २ ] इत्येत 
दङ्गावृत्तिरूपा प्रशस्ता भवतोति द्ष्टन्यम् | 

अथ ततततमुक्तगताशकपंस्यां कमेण परोपितुमादयपक्तगतां सस्यां प्रशप्तति-- 
एषांवा एषां सूक्तानां नवर्चं प्रथमं 
नव वे माणाः माणानां कृष्टे, इति । 

विविधानि सूक्तानि श्लथं “नदं वः ० पष म० < सू० ६९ ०२] इत्यादिकया व्यतिषक्तानि केवानि चेति । तचाऽऽयनैषामित्यनेन पदेन व्यतिषि- क्तानि परामृदयन्ते । “ता नदेन विहरति” इत्येव भ्यतिपक्तानामनन्तरमेव प्रकृतत्वात् द्वितयनेषामित्यनेन व्यतिष्तानतभूतानि केवलानि परामृर्यन्ते । तानि च «५ तदि 
दप्ति ` (ऋण सं० मत १० पू० १२० घुण १ ) इत्यादिम्याख्यानप्रकृतानि । तत्र याऽ(चाकक्षरयोनना-एषां ग्यतिषक्तानां मध्ये यानि केवडयानि सन्ति, ये- 
(एषां केवलानां मध्ये यत्मथे तदिदाततेति मूक्तं तन्नव्रचेम् । पाणा देहगतच्द्र- वतिनां( नो ) नवसंर्याका अतः प्राणप्तपादनार्थ त्सूक्तं संपद्यते । 

पहछधा महिमानः सहतं ०--ऋ० सं० म०. १० मू० ११९ ऋ० ८ । याव रहम विष्ठितं ताक्ती ०--ऋ० पं० म० १० सू० ११५ ऋ० ८ । 
पम त सयोः कि कष जनो 

१क, ग, घ. तत्स" । 

कि 



अध्या० ख ०८८१६) एतरेयारण्यकम् । १ ५७ 

तां सुते” [ ऋ० पत म० १० पू ५४ ऋ० {] इव्यादिंद्धितीयपूक्त- 
गतामरक््त्या प्रशसतति- 

घटठ्चं भवति षड्वा ऋतव ऋतूनापाप्त्यं, इति । 
५ मय; ” [ ऋ० सं०म० ६ सु० ३१ ० १] इत्यादिततीयपरक्तगता- 

पकततख्यां प्रशसति- 

पश्च भवति पञ्चपदा पङ्कः पद्व अननमन्नाद्यस्यावरच्छै, इंयादि । 

पाङ्कर्खन्द् पश्चमिच्छन्द पदिरपेतमन्नं च पाङ्कच्छन्दःसाध्यत्वात्छ्षनषु पङ्क 

ख्पेणो क्त (घोत्वाद्वा पद्किहूपम् । तस्मादियं पश्चपिल्याऽजप्राप्त्ये भवति । 

८ नणाम् त्वा? [ ऋण पसं० म० ३ मु० ९१ ० ४] इत्यादिको यस्तच 

सद्रताम॒कपंस्यां प्रशेसति- 
तृचो भवति जयो वा इमे त्रितो छोका 
एषामेव लोक्रानामभिनित्यं, इति । 

८4 व्रयो वा " इत्यादि पृवैमेव [ एे० आ० १अ० १ ख० २ व्याख्यातम् । 

केवानि मक्तान्य॒चश्च सख्याद्वार प्ररास्येतानि प्रकारान्तरण प्रशक्तति- 

ता अमि संपन ब्रहती छन्दोऽगूतं देवलोकमेष आस्मेवमु दैवेवं- 

विदेतयैव संपदाऽग्रतमेवाऽऽत्मानमभिसंभवति संभवति, इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्यणारण्यकाण्डं प्रथमारण्यके तृ्तायाध्यायऽ- 

एप: खण्डः ॥ ८ ॥ ( १६ ) 

इति बहवरचबराह्यणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 

ततीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

ताः सक्तगता ऋचोऽभि सवत। बृहतीं छन्दः पंषचन्ते । तचयथा--त्रष्टुप्ठन्द | 

ा्वेकेकः पाद एकादशाक्षरोऽ्टक्षरेण ^ नद वः" (ऋ० पत० म० ८ प° | 

६९ ऋ० २ ) इत्यादिमच्रगतेन पादन सयुज्यक्त तदेतदष्ठादशाक्षरात्मक पादद्य- 

मेकमर्ं भवति । तादे दे अर्य षट्विरादक्षरां वहत प्राप्नुतः । एव त्रयोविश्ति 

सस्या ऋचः स्री अपि “ नदं वः '› इत्यादिपतदहिताः पट्चत्व।ररट्वरहल। भवन्ति । 

तदेवं बहती छन्दो विनाररा्हत दवरखक तत्प्रा्िहतत्वात्तादशं छन्दः तपयत इति 

॥ 

, . # अत्रेतिशब्द एव केवरोऽपेक्षितः, सवत्र तन्मात्रस्यैव ग्रहणात् , ग्रहीतुमुचितत्वाच । पर 

चैवमेव पाठः सकलादशपुस्तकरेषु । + व्रीहियवादिरूपम् । 
[ाककक्क

्न  '  -ग
 

क व 1 पमी १, गीं 

१क, ख, प्रक ।२ग.घ. ष्टाक्ष । 

४ 



५८ भरीमत्सायणाचायिरचिनभाप्यसपमेनम् -- [1 प्रथमारण्के- 
पूवत्ान्वयः । एष ईशो वृहतीषेब आत्मा पाकस्य शस्म्य मध्यदरेहः| 
पपच्छादिमागाच्चपरिष्ादमिषस्यने । एवमु हवरानेनैव प्रकरण पश्याक्रारस 
मध्यदरेहः । संपादित इति शेषः । यः पुमान वेति ध्यायति म पुमनिन्व संपदा 
पतिदेहमध्यपंपादनेनामृतमेवा ऽऽ त्मानं तिनाध्रारहितं म्वरूपमनिसंभवति, तद्या 
नप्हिते महाव्रते कमणा मनूप्यवच्छी्ं परिनाशरहिनं देवनन्य प्रामोतोलभः | अम्या. 
सोऽध्यायघ्तमाप्त्यथः ॥ 

इति श्रीमत्पायणाचार्यविरनिते माभरतरीमे वेदा्प्रङाशच एनेरयनाह्मणारण्यकमाप्ये 
परममारण्यके तृतीयाध्यागेऽ्टमः ण्डः ॥ ८ ॥ ( १६ ) 

इति श्रीमत्सायणाचायेभिरचिते माधवीय बेदार्यमकाश्च देनरेयवराख्णा- 
रण्यकमाप्ये पथमारण्यके तनीवोऽप्यायः ॥ ३॥ 

अथ प्रथपारण्यक्रे चनुर्थोऽध्यायः। 
तत्र प्रथमः खण्डः । ( मरदृक्षः ) 

एतीयेऽध्याये निप्केवस्यकारस्य पशयाकारस्य मध्यदेशमागम्नरनोत्तरमु कतावयत- निप्पा्योऽभिहितः । अय चतुर्थे मरीवादिभागानिधते । तत्राऽऽदरातरत्ममागस्यत्रपतानि पठनीयामृचं विधत्ते -- 
जथ सूदरदाहाः पाणो वै सृददोहाः पभाणेन पर्णि संदधाति, [ इति) ] 
जथ शचस्य मध्यमागकथनानन्तरं सृद्द्रोह्मः पठनीया । मरं स्वराद्रं सरं दधीति पूददोहाः कामपरेनुरियभैः । तद्वाचकरोऽयं राण्दो यस्यामृनि ^ ता अस्य सूददाहस्तः » [ ऋ० सं० म० < पु ६९ ऋ० ३] इत्यवंश्पा या वक्ते के ५ ५ # = ५ ५९, ५ + 

"= वूदर हासा परददोदपमृचं पठेत् । तेवमूतपू्दोहाव्देनाभिभरीपो । सथं ाणस्वरूपेणे(षिण्यव । यथा प्राणवायु: मूत्रात्मा सन्र्वेपां शरीरावयवानां सथाता भवति, एवमियमृकपेषां शखरमागाना( णां ) म्ये दहमवादीनां संयश्री( पात्री 9 पत्मद्मल्ववयवं पठनीया स्यात् । अस्य मध्यभागस्यान्त तत्पाठाऽभिहितः | 
मध्यदेहमागं प्रमाप्य ्रीवामागं वरिधत्ते-- 

अथातो ग्रीवास्ता आचक्षते यथा छन्द समष्णिह इति, इति । 
अथ  मध्यदेहकथनानन्तरं यप्मात्पदतररास्यभागः(?) पक्ष्याकारस्यपिक्षितोऽतः कारणाद्रोवारूपा ऋचः शपेत् । ता ऋतः शाखान्तराभिज्ञा 

------- र! चा कर आलाति जच | भत प । अत एव 
1 क.स.घ. देशसं" २क.ख.घ. श्यः) परूमानेवं यः । 



#, 

अध्या०४स ०१८१७) एेतरेयारण्यकम् । ५९ 

पमे शौनकेनादाहताः-- ८ रीवा यस्पेदमारजः ” [ए० आ ९ अ० २९ ख० १| 

इत्यादिना । ताश्च तिक ऋचो यथाछन्दसमध्यांपकप्रपिद्धवेदपामनतिक्रम्यगक्षरग - 

णनया तिख उष्णिहः सपन्ते । तत्र च्छन्दःपूरणायाक्षरान्तरप्रक्षेपं पुरुष इत्या- 

दिवे । 

परीवामागानन्तरमपि पूर्ववत्सूददोह॑पं विधत्त 

अथ सूददोहाः भाणो वै सूददोहाः पाणेन पांणि संदधाति, इति । 
अवामागं समाप्य हिरोभागं विधत्त- 

अथातः शिरस्तद्ायत्रीष भवलयग्रं वै छन्दसां 
गायच्यग्रमङ्गानां शिरस्तदरकवतीषु भवलयभितरा 
अस्ता नव भवन्ति नवकपाछं वै शिरो दशमीं 
हंसति त्वकेशा इ्येबर सा भवत्यथो स्तोमातिश्चं- 

सनाया एव तौ जिच स्तोमौ भवतो गायत्रं च 
च्छन्द एतय स्तोपच्छन्दसोः प्रजातिपनु 
सर्वमिदं प्रजायते यदिदं किंच प्रजाये, इति । 

म्ीगनन्तरं शिरसोऽपेक्ष(क्य)त्वाच्छिरोभागं श्षेत् । स च शिरोभागो गायन्री- 

छन्दस्कास्वृशष द्रष्टव्यः, शिरोगायन्योरगरत्वप्ताम्यात् । पिखक्षः प्रजापतेः प्रथमं मुखतो 

गायत्री समुत्पन्ना । [एतच] यजुर्ाह्यणे द्रटव्यम्। उत्पद्यमानस्य देहस्य शिरः प्रथमं 

योनिश च्छतीति रिरपोऽप्यग्रत्वम् । गायत्रीणां बहूनां विद्यमानत्वाद्केवतींष्विति 

रोप्यते । “इन्द्रमिद्धायिनः” [ऋू० े० म० ! सू० ७ ऋ० १] इत्यादिकं सूक्तं दशयं 

तत्रलया ऋचोऽकवल्यः । “इन्द्रम्कोमिरफरिणः' [ ऋ० सं म० १ प्० ७ ऋ {| 

इयेवमर्करान्दयुक्तत्वाद कैवत्य इत्युच्यन्ते । अतोऽभियुक्ते(क्तत्वे)न प्रशस्तत्वादकेवती 

दतत् । ताखिन्द्रमिद्धाथिन इव्यादिक्रानां य ॒एकश्चषणीनामिदन्तानां संया प्रयता 

नवेति वाक्येन प्रशस्यते । नवंरुाकानि कपाान्येकधा संयोज्य प्रजापतिना मनुष्य - 

रहिये नि्धितम् । एतच (अथं च८?)) मृतपुरुषस्य रिरि शोर्षणे(षेण) त्वगादावपगते 

पसलयस्थिगतो विभागो बद्धिमद्धिरदेत्तं श्षक्यते । एतदेवाभिप्रे तंत्तिरायकाथाऽऽम 

नन्ति--“ तस्मान्नवधा शिरे विष्यूतम् ? [तै० ० अ० ६ प्र० २अ० {| 
इति । यातु ५ इन्द्रं वो विश्वतस्परि” [ ऋ० पं म० १ सू० ७ ऋ० १० | 

इति दशमी तच्छंसने रिरःकपाटानामुपारे त्वकपतपादिता मवति । तस्यां त्वच्यपि 

केशा; संपादिता ` भवन्ति । अपि चेयं दशमी सा सामगानां संबन्विनसिवृ 
== 

१ क. श्घ्यायकः ¡ २ख.ग. घ. ष्ट्स्यवि"। ३ क. सिरोमशो । ४ क. षरणगतत्व् । 

ख. घ. णत्व । ५ क. ख. गानीसं । 
क 



६० शरीपर्सायणाचायंत्िरवितमाष्यसमेतम्-- [!प्रथमारण्यके- 

दास्यस्तोमविरेषातिङयेन शं सनाथं संपद्यते । सामगा हि रिसेमायं स्तुवन्त इन्द्रम. 
दवायिन इत्यादिषु नवस्पृक्षु चाऽऽवृत्तिरहितं तरिवृत्सतोमं संपादयन्ति । न स्वन्न तेषां 
ददामी विद्यते । होता तु नवपं्याकास्ता अतिक्रम्य दक्षमीमपि शंसति । तदेतदति. 
शंसनमच्र त्िधृत्सतोमेनाऽऽदृत्तिराहित्यं च यथा सापतरदे ऽवगम्यते तया तैत्तिरीया. 
ह्मणेऽप्यवगम्यते --'श्रिवृच्छिरो मवति । तरेधा विहितं हि शिरः छोम च्छवीरस्ि। 
पराचा स्तुवन्ति” [तै० त्रा० का० १प्र०२अ० ६] इति) एवं सति योञर 
सामगे(गशेखिरत्लोमो यदप्युगणतं गायत्रद्रन्दतवेतौ दवौ प्रनोतपत्तहेतू पप्य । 
तयोश्च स्तोमच्छन्दसोः प्रनोत्पादनमनु रोके यक्तिनिदिरं प्राणिनां दश्यते तदिदं 
सवमुत्पन्नं भवति । अतः रिरोभागश्चंपनं प्रजात्वादनाय संश्च । 

एतद्वेदनं प्रश्षप्तति- 

प्रजायते प्रजया प्ुभियं एवं वेद्, इति । 
शिरोमागशंप्रनानन्तरं पूत्रवत् “ता अप्य" [ ऋ० पं० म० ८ मु १९ ऋ 

३ ] इत्येताम्चं विधत्ते-- 

अथ सृददोहः प्राणो वं सुद्र 
दोहाः प्राणेन प्राणि संदधाति, इति । 

शिरोमागं समाघ्यानन्तरं पकष्माकारस्य पक्षमृरमागेक्षणात्तत्तद्धागङसनं व्रिषतते-- 
अथातो विजवस्ता विराजो भवन्ति तस्मात्पुरुषः परु- 
पमाह त्रि वा अस्मास राजसि ग्रीवा प्र धास्य- 
सीति स्तभमानं वा यद्रा दताः संब्राह्तमाः 
सल्योऽन्नतमां पलयच्यन्तेऽन्ं हि वरिराकषमु वीर्यम्, इति । , 

विशेषेण नवो वेगो यस्िन्पकषमृरे [स] बिनवः ! यद्वा मरीषाया अधसलना अस्थि 
विशेषा भिज्व इत्यनेनोच्यते । तद्धाव(गसेन संपाद्यमानास्ता कऋनो विराट् 
न्दस्का भवन्ति । ताश्च पमे शोनकरेन शाखान्तरमाश्चित्य पषिनाः--“पुनत्ते प्म 
उपयाहि ” [ ए५ आ१ ५ अ २ ख० १] इत्यादिना) यसमादीवाया अधोवतीं 
पतमूढमागोऽस्थिभागो वा विराट्न्दछमन्ररूपो य(पस्त)स्मा्टोके कशित्छरूष इतरं 
पुरुषं श्वुताध्ययनपतपननं खमि प्रयेवं परभ्रूते । अस्मासु मध्ये त्वमेव विराजसीति । 
जथवा स्तभमानं प्रणिपातादिविनयरहितमृत्कथरं सन्धं पुरुषमुपाटरमे कुव. 
मेतद्रते । ग्रीवावयवानेव त्वं धारयतीति । ययप्यनवोद्धत्याहयने(त्ाहनि)न 
रतुतिन प्रतीयते तथाऽपि रीवाधारत्वाकरेणात्र स्तुतिग्र्टग्या । इत्थ लोकिकोक्तिमु4- 
नव्य विराट्छन्दप्कानामृचां प्रशं कृता । अथाचेतुतवमुपनीग्य प्रशा यद्रेत 
१ भजक पि 

१ग.घ. "पिप्रशशं । र्ग. ध्यरेकरिस्तेः३ क, मम्भ निन्दां क्” | 
॥ (# 

(सि नि ५७ 

| 
। 



॥। 

अध्या०श्०१८१७)] ` एेतरेयारण्यकम् । ६१ 

पान्तरोषन्याप्तः । ब्ीवाया अधोमागरूपाः सुतस्ते सोम इत्यादिका ऋचो दुता 

राठः । ५ दु गतौ ? [ स्वा प० ] इलयस्माद्धातोरुतपन्नः शब्दः । संबाद्कतमा 

अतिकयेन परस्परसंश्छिष्टास्थिरूपत्वेन दृष्टाः सदयोऽतिश्षयेनाननरूपां विराजं 

परलयच्यन्ते प्राप्यन्ते । यस्माद्ररेतुत्वेन विराडन्नं तच राक्तिरैतुत्वाद्रीयं 

तस्माद्धिरानः शंपेरित्यथेः । 

५ ता अस्य सूदरोहपः "' [ ऋ० पं० म० < सू० ६९ ऋ० ३ इत्येता- 

मच विषत्ते-- 

अथ सृददोहाः प्राणो वै सूददोहाः 
प्राणेन पवांणि संदधाति, इति ॥ 

इयैतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे भथमारण्यके चतुथोध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( १७ ) 

हति श्रीमत्तायणाचायैविरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाङ्च एेतरेयव्राह्मणारण्यक- 

माप्ये प्रथमारण्यके चतुर्थाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( १७ 

अथ द्वितीयः खण्डः । ( अघ्यद्शः ) 

रि 

पक्षयाकारस्य शखस्य पक्षपिक्षतवादादौ दक्षिणं पक्षं विषत्ते-- 

अथातो दक्षिणः पक्षः सोऽयं लोकः सोऽयमर्चिः 

सा वाक्तद्रथतरं स वसिष्ठस्तच्छतं तानि षड्- 

वीर्याणि भवन्ति सेपात एव कामानामभ्याप््य 

प्रतिष्ठया अन्नाद्याय पङ्कः ; इति । 

योऽयं द्वितीयभागो दक्षिणः पर्ष; सोऽय मृोकाम्यः(मूढोकः) ` प्रथममावि- 

त्नात् । भूढोकस्या्चिना देवेनाधिष्ठितत्वाद्यं (भक्षो निम्रूपत्वश्च) “अ्भिवा - 

मृत्वा मुखं प्राविशत्, [र०आ० २-४-२] इति श्रुतेरिसंबन्ध(द्णत्वाद्व [श्रषोऽयं 

. पक्षः । वामरपस्य ध्वागे रथंतर्(स्य रूपम् ' | एे० आ० ३ अ० १ ख ६] 

इति रथ॑तर पामूपरत्वम्+ । एतसिमन्दक्षिणे पक्षे शतमृचः संपद्यन्ते । ताश्च पथमे 

हो नकेनोदाहताः “रथंतर [स्य] स्तोचियाभि(नु)षूषौ' [ए० आ० ९ अ० ९ 

% धनुशिहान्तर्गतम्रन्थस्थाने “पक्षो ऽप्निस्वरूपः । वाचश्च इति पाठो युक्तः । + एतदन- 

तर रथन्तरस्य च वाभपतवेन “वाग्वाव वसिष्ठः इति च्छन्दोगशुतेवंसिष्टलम् ` एवमाया कारो 

प्रन्थो ऽपेक्षितः । 
णो 

१, गी 

१ क. ग. घ, न ए 
। 



। 8 

६२ श्ीमत्सायणाचा्यविरवितमाप्यसमेतम् -- [१ प्रथमारण्यके- 

० १] इलयादिकाः! तत्र सतोत्रिये तृचे तदनुरूपं च तुचान्तरेण परम॑स्याका ऋचः. 

“दन्दस्य तु वीर्थागि? [ऋ० से० म० १ पू० ३२ ऋ० १] इति सूक्तं पश्चद 

शाम् । “ते ह यत्ितरः' [ ऋ० प° म० ७ सु० १८ ऋ० १} इत्येतस्मि 

न्श्चविरत्युचे दश्र्चोऽपठमीयाः 1 “धयक्लिगशुङ्गः"' [ ऋ० प० म०७ सू० १९ 

ऋ० १ ] इति सूक्तमेकादशचम् । “उग्रो जज्ञे" [ ऋ० प म० ७ सू० २० 

० १ 1 इति मूृक्तं दकषर्चम् । “द् ब्रह्मणी") [छर पे० म० ७ पू० २४ 
ऋ० १ ] इति सूक्तं षड्चम् । आ ते मह इतया्रीनि पश्च सृक्तानि । तषु भ्रयः 

मम् “आते मह [ऋ० सं०म० ७०२५ कर १} इति पृक्तं षर 

ऋचम् | “न सोमः ऋ० प° म०७ पु० २७ ऋ १] इति द्वितीय 

पञ्चम् ! “न्द्रं नरः” [ ऋ० संर म० ७०२८ ऋ० १ ] इति तृतीयमपि 

प्रथम् । “्रह्माणः१ [ ऋ० सं० म० ७ सु० २९ ऋ० १} इत्येतक्वृ्भमपि 

पञ्चर्चम् । “अयं सोमः? [ ऋ० प° म० ७ सु० ३० ऋ० १] हत्येतत्पश्नम- 

मपि परश्चर्चम् । “आन इन्द्रो दरात्" [ ऋण पं म० ४ पूु० २० ऋ० १ 

इति भूक्तमेकादक्र्चम् । तद्रेत्पपातसृक्तमिति नास्ना व्यवहियते । “इत्था हि सोमः" 

[ ऋसं म० १ पू० ८० ऋ० १] इत्येषा पङ्किच्छन्दसवर्मकाः तस्याः पङ्कः 

प्राचीने सपैमृनां शतं संपद्यते । एतसिन्दक्षिण प्ते पूर्नोक्तमृरोकाचिता्रधतरतिषठ- 

दातसंस्याङूपाणि यानि तानि षट्संख्याकानि वीयाणि भवन्ति । जा नः 

इत्याद्रिसक्तगतकसपात एव सम्यक्र्िहेतुर । अतोऽयं कामानामभितः प्राप्यर्थं 

मूटोके मतिष्ठा्मन्ाद्य्रप्त्रथं च । तच्छतं संपद्यते तर्माच्छतप्वोपरि “श्त्या हि 

सोमः" इत्यादिकां पङ्कः पठनीया । 

तत ऊर “ता जस्य) [ ऋण पं० म० ८ सू० ६९ ऋ० ३) इृलयेता 
मूच विधत्ते-- 

अथात उत्तरः पक्षः सोऽसौ रोकः सोऽसात्रादि यस्तन्मन- 
स्तूवृहतस भरद्राजस्तच्छतं तानि पट्वीर्यांणि भवन्ति संपात 
एव कामानामभ्याप्त्ये मतिष्टिस्या अन्नाद्रायं पङ्कः, इति ) 

य उत्तरः सोऽसौ च॒लोकष्ठषूपः । मृटोकरूग(पोदक्षिणपक्षौनम्तमी(रमा)- " 
विचात्। [तथा स} आद्िलयस्य दुलकवादि(पि)त्व्तदरप(: | ]ष्य(स) च [मनोहूयः।] ` 

यद्यपि मनप्तश्वन्द्रमा देवता तथाऽपि चन्द्रादित्ययोरमेद [स्थ] शतरिवक्षितत्वादित्य- 
1 । „यणि 

#* एतदादिमनोरूपत्वमिलन्तग्रन्थस्थने “विवक्षितत्वान्मनेोशूपतम्” इति प्रन्थोऽपक्षितः । 
(गें 

१क.ग.घ. श्शर्चःपः!२क.ख. ग. षट्कः 1 ३ क, ख. ग्. परकर ।ज्क.ग, च् 

'क्षादन्तः | 



अध्या०४ख०२८१८)) एेतरेयारण्यकम् ६ 

डादिमनेूपारूपत्तमनोषूपत्वम् 1 [ तच्च बृहत् । ] “मनो वै वहत् ” इति श्रतेः । 
[ तस्य च ] बृहत््ामानन्तरं “मरद्वानो वृहत्य (त्) इति श्रुतेभरद्ाजरूपत्वम् । 
तदत्तरपक्षस्वरूपमचां शतं सपद्यते । तच शतं पश्चमे ^ त्वामिद्धि ” | एर जआ० ५ 

अ०२ ख० १ 1] इत्यादिना शोनक उदाजहार । "त्वामिद्धि हवामहे [ ऋह० 

स म० ६ म्० ४६ ऋ० १] “वं ह्यहि चेरवे" [ ऋ० सं० म० ८ प° ६१ 
ऋ० ७ ] इत्यंनयोस्तचयोः रद्ऋचः । “नमु ष्टुहि" इत्येतत्पश्चदशच सक्तम् । 

भतत्वमितयादिसूक्तानि । “सुते [ ऋ० पं० म० ६ प° २३ऋ० १] इत्येत 
त्प्रथमं दङ््चम् । “वृषा मदः [ ऋ० पं म० ६ मू० २४ ऋ० १] इत्येत- 

दितीयमपि सूक्तं [दशचम् । ध्या त उतिरवमा?] [ ऋ० पं० म० ६ पू० २९ 

ऋ० १ इति ] नवर्च॑म् । “अमूरेकः"” इत्यादीन्यष्टौ सूक्तानि । तेषु “अमूरकः! 
[ ऋ० पं० म० ६ स्०२१ ऋ० १] इति प्रथमं सूक्तम् । (अपृत्या पुरुत- 
मानि" [ ऋ० सं म० ६ पू० ३२ ऋ० १] इति द्वितीयम् । य ओजिष्ठः 
[ ऋ० से म०६ सू० ६६१ ऋ० १] इति तृतीयम् । सच त्वा' [ ऋ० सं० 
म० ६ पू० ३४ ऋ० १] इति चतुथेम् । “कदा भुवन्! [ ह° ० म० ६ 

म॒० २९ ऋ० १1] इति पञ्चमम् । “सत्रा मदाप्तः [ ० सं० म० £ प° 

३१ ऋ० १ ] इति षष्ठम् । (अवाग्रथः [ ऋण सं० म०६ सू० ३७ ऋ० १] 

इति स्मम् । “अपात्” [ऋ० प° म० ६ सू० ३७ऋ० १ ] इलयष्टमम् । तान्ये 

तान्यष्टो सक्तानि | तान्यतान्यपि प्रत्येकं पश्चचांनि। कथा महाम्” (ऋण सण म० 

मू° ३६ ऋ० १ ] इत्येतत्सूक्तमेकादशाचं तच्च संपातशब्देन भ्यवहियते । “इन्द्रा 

मदाय [ ऋ० स०म० १ सु ८१ ऋ० १] इत्यका पाङ्च्छन्द्स्का। 

तस्याः पङ्कः प्राचीना ऋचो यद्यप्येकाधिकश्चतप्ंख्याकास्तथाऽपि तन्न न(शफतस्य 

विद्यमानत्वात्तच्छतमित्युच्यते । तानि षड्र्वींयांणीत्यादिकं पूववत् । 

दक्षिणोत्तरपक्षयोन्यृनातिरिक्तमावं प्रलेप्तति- 
॥ ता ऊनातिरिक्तौ भवतो हषा वे बृह्योषा रथंतर- 

पतिरिक्तं वै पसो न्यूनं किये तस्पात् + इति । 
एकयर्चा न्यनो दक्षिणः पक्षः । उत्तरस्त्वेकयचांऽतिरिक्तः । तस्यात्तरस्य बृह् 

दूपता ब्रहतश्च पुंरूपत्वेनाङ्गाधिक्यं युक्तम् । दक्षिणस्याऽऽचत्वाद्रथेतरत्वं तस्य 
सीरूपत्वान्य॒नाङ्गत्वं युक्तम् । तस्मादुभौ पक्षौ न्यूनातिरिक्त कतेव्यो । 

४ % ““ सुत इद्यादीनि तचरीणि सूक्तानि ” इद्यपेक्षितो ग्रन्थः । 

१ ख. ग. '"डारादि । २ ख. ग. रूपः । ३ क. "नयोः षः। ४ क. ख. गं. षट्क । ५ क. 

श पुरषाधिक्यत्वे' । ग, “श्च पुरुधिक्यतेः । ६ क. ग, -यन्तत्वा । 

| 

#. 



६४ श्रीमत्सायणाचारयविरचिवभाप्यसमतम्-- [{पभमारण्करे. ` 
प्रकारान्तरेण न्युनाधिकमावं प्ररंपति-- 

उनातिरिक्तौ भवतोऽथो एकेन ए 8 पुत्रेण 
सपणस्योत्तरः पक्षो ज्यायांस्तस्मादे- 
कयचाततरः पक्षो भूयान्भवति, रति । 

रके पक्षिण उत्तरपक्ष एकं पत्रभधिकं मति, अने ऽग्राप्युत्ः पर्ष एकयन<- धिकः कर्तव्यः | 
“ता अस्य" [ ऋ० प्० म० € प्० ६९ ऋ० ३] इत्यते परिधत्त 

अथ सृदृदोहाः भाणो तै सुद्रदोहयः 
माणेन प्राणि संदधाति, इि। 

पतानन्तर् पृच्छमागस्यापक्षितत्वातुच्छं विधकत्ते-- 
जथातः पृच्छ ता एकविशतिद्रिपदा मनन्दयकरक्श तिहीमानि प्रयि सपणस्य एताणि भवानिति, इति | 

पाः पृच्छमागरूपा ऋचस्ताः प्रत्यकं पाददयोेता मिषिलैकरनिशतिपरसयाकाः | ताश्च पमे शौनकेन “दमा नुम्" [ ० आ० ९ भ०२ तरर २ } इत्यद्िनै. सताः । मा नुक्रम्' [ ऋ सं म० १० १० १९७ ऋ ? ] इत्पकि- क्ते पश्च्ैः । “आ याहि वनता सरह" [ ऋ० सं म १ पू० १७२ ऋ० १] इत्यसिनपूक्ते चत्त: । ता एता नव्त्याका द्विपदाः श्ञाकस्यसंहितायामान्नाताः। भ्र व इन्द्रायेत्यादिका नवपंख्याक। दिपदाः श्राखान्तरमता; ¦ [ “एष रक्षाः इति तिलः ] इलेवमेकविंशतिः । ठेक्ञेऽपि पक्षिणः पृच्छ प्र्यह्मुखानि पाण्येकर्विकष- तिभेवन्ति, तपमात्तावतीर्चः रपत् । 
प्रकारान्तरेण तस्यां प्रशप्तति-- 

अथो एकर्विश्चो वै स्तोमानां प्रतिष्ठ 
तिष्ठा पृच्छ पयसाम् , इति । + , पागवदपरिदधाशिलश्चदशपदशैकवि नामका ये सतोमा अभिष्टोमनिष्पादका- रतं मध्य एकविंश एष प्रतिष्ठा पमा तिहेतुः । पक्षिणां च पुच्छं अतिष्ा, उत्वन(त न)ारोहगप्थिच्यादातुपयुक्तत्वात् । अतः पुच्छस्यकर्विशतिपंर्या युक्ता । अत ऊनम् (आधूर्त, [ ऋ० सं० म० ७ पू० ३४ ऋ० ४] इयित मन्यां द्विपदां विधत्ते-- 

दराविशी शंसति भतिष्ठयोरेव तदूपं क्रियते तस्मा- 
भ च भक तकनक पी न 1 0 1 का च 

॥ 

१ क. प्ष्युत्त' | 



अध्या०४ख ०२८१८) एतरेयारण्यकम् । ६५ 

स्सवोणि वयांसि पुच्छेन भतितिष्न्ति प्च्छनेव 
प्रतिष्ठायोत्पतन्ति प्रतिष्ठा हि पुच्छम् , इति। 

अन्न द्वविशतयाः शंपनेन विंरतेरूपरि ये द्वे ऋचौ तदेतत्पतिष्ठयोः पाद्रयोरेव 
रूपं क्रियते द्वितवंरयायाः समानत्वात् । तस्मादेव पुच्छस्य प्रतिष्ठहितुत्वम् । तस्मा- 
तसर्वऽपि पक्षिणः पुच्छेन प्रतितिष्ठन्ति भृमो वृक्षादौ वा पुच्छं प्ष्ठत आधारं कृत्वा 
स्ेयेणावतिष्ठन्ते । तथा पुच्छेनैव भूमाववस्यितेन प्रतिष्ठाय सक्रत्स्यैरयैण स्थित्वा 
पश्चातप्नलेनोत्पाहेनोत्पतन्ति । यस्मात्पच्छं प्रतिष्ा तस्मादेतघुक्तम् । 

पुनरपि द्वाविश्तिसंख्यां प्रकारान्तरेण प्रश॑सति- 
स एष प्राभ्यां दरिनीभ्यां विरादभ्यामनयोद्र- 
विश्योदिपद योरयं पुरूषः प्रतिष्टितस्तस्य यत्प 
णरूपं तदस्य कामानाममभ्याप्त्या अथ यत्पुरुष- 
रूपं तदस्य भ्रिये यश्रसेऽन्ना्यायापचिलये, इति । 

द्विरातिपेख्याकानामृचां मध्ये द्वे अवप्तानगते ऋचौ परिशेष ततः पूवेमा- 
विनी या ऋचां विंदातिसतस्या द्वे दशिन्यो दश संरूयोपेतपमूहावत एव तयोविराट्- 
त्वम् । द्वाभ्यां [दरिनीभ्यां] स एष शच्रूपः सुपणैः प्रतिष्ठित इत्यन्वयः । ये 
ृत्तरापूरिके द्वे ऋचे द्विपदारूपे तयेक्चोरयं पुरुषो द्विपाद्यजमानः भरतिष्टितः । 
तथा सति तस्य शच्चस्य दश्कद्वयात्मकं यत्मसुपणेरूपं तदस्य यजमानस्य कामाना- 
मभितः प्राप्तये सेप्यते । अनन्तरमृग््यात्मकं यत्पुरुष्रूपमुक्तं तदस्य यजमानस्य 
श्रीयश्ोन्नाद्यपूनार्थं संपद्यते । 

यथोक्तद्वा्विशतेरूध्वेमुमयतः सृददोहपां चेष्टितं “ यद्वावान पुरूतमम् ” [ ऋ० 
सुं° म० १० सू० ७४ ऋ० ६ ] इति धाय्यां [च] विधत्ते-- 

अथ सूदरदोहया अथ धाय्याऽथ सूददोहया इषा वे स॒ददोहा 
, योषा धाय्या तदुभयतः सूददोहस्रा धाय्यां परिश्सति 

तस्माद्यो रेत; सिक्तं सदेकतामेवाप्येति योपामेवाभ्यत 
आजाना दि योषाऽतः प्रजाना तस्मादेनामनर शंसति, इति ॥ 

इलयैतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे अरथमारण्यके चतुथोध्याये 
| दवितीयः खण्डः ॥२॥८( १८) 

. उभयतः पठितायाः सुददोहप्तर आधिक्यात्परुषत्वम् । मध्ये पठिताया यद्रावा- 

नेति धाध्याया असपतवेन खीषूपत्वम् । तस्मान्मियुनसिद्धयथमुमर्यया(तः) स्रददो - 

१. ययाम“) 



६६ शरीमरसायणाचायिरचितभाष्यसमेतम्-- [!परथमार 
हसा यक्तां धाय्यां षदिंतेत् । पुरुपपरिप्वततयादिद्रपपृदरदोहपा सह 
संयोजिता, तस्मादेव खोकेऽपि द्योः खीपुरुषयोः सेत्ाम्रि सेनो गभीरम नि 
सदेकत्वमेवामिरक्ष्य तन्मिरितमेवावतिषठते न पृरुपश्चरीरः ( ) 1 हि गस्माः 
णादियं योषाऽऽनानाना(पाऽऽजाना)) अम्पानमचितदरिनद्रयात्ाकल्येन श 
ग्यवतिष्ठते यस्यां योषायां पेयमतः प्रन आ)नाना ¡ अधना दरिव्हपरते-- “तथ्या 
चखियां सिश्चत्यथेनज्नयति"' (ए० आ० २ भ० ९ ते १] इति | अतः का 
दियं योषा म्रजानाना(्रनाना) । प्रकृष्टो नतः(नः?) पृज्पौग्रोत्पादनं यस्या 
प्रजाना । यस्मदेवं धाय्या प्रञञस्ता तस्मष्रतां धाय्यामम्मिन्विनवेभामे प् | 
मू ऋचो विनवा विव्रतिताः | 

इति श्रीमत्तायणाचायंत्रिकिे माधवीये वेदार्म्रकाश रनसेयतराह्णारण्यन् 
भाष्ये प्रथमारण्यके चनु्थाध्याये द्वितीयः कड: ॥ २ ॥ ( १८) 

सथ तनीयः खण्डः ( अनिञः ) 

जथ तस्य पलिणोऽनररूपा अशीतयो वक्ततयासप्रकाऽश्चीतिः -- 
[ऋगायत्रीं तृचाशीतिं शंसत्ययं॒प्र लोको मायग्री वचारी तियेदेवासिमीके यशो यन्महो यन्पिथुनं यदना याऽप- चितिस्तद भवे तदामवरानि तदेवरुणगै तन्म ऽसदविति, इति । गायत तृचाशीतिरयमेव लोकोऽनो यदसिग्टके] यशः कािर्यच पर पूजा यच मिथुनं मायापतनन्यि यच्ामनायं भक्षयमोज्पादिकगं याऽपतचितिः पूना वेदशालनपुक्ता पूना महःशब्देन पूर्मक्ता ! तेनो व तत्रोक्तमश्र तु धनधान्य समृद्धरूपा पूनोच्यते । तयदाःपरतिकमपनितयनतं स्रपश्षतै प्राप्त(भ्यासोवानि पुचरपातरादिषु तत्तंपदधीनलतवं व्याप्तम् । तक्तिद्धवर्थमादौ तद्शश्रतिकमाः वानि संपादयामि । संपादितं तत्स +तदूवरुणयं स्वाधीनं करवानि । स्वाषन मे मदीयमृहेष्वसत्, असु । तदरानोमित्यभिगेत्य गायत्री तृचाज्गीतिं पठेत् "ता ज्य” [ऋ० तं म० ८मू० ९९ ऋ० ३ } इत्येतम॒चं विषत्ते-- 

अय सृददोहाः प्राणो बे सददोहाः 
[पाणेन खोक सतनौति, इति । 
"~ = तन भा न. भन ~ 

~= 

* एतचिहान्तगंतं मूलं मखपुस्तकरेभ्य उद्र तदतिरिक्तं च प्रकल्य्यात्र निवेशितम् , + तच्छन्दाऽ्यमयिकरः । * एतिदान्तर्भतं भुल मृलगृस्तकेभ्य उद्र तदतिरिक्तं कम्पितम् । व 
प ~ 4 व नं ५ 1 व ८ न च ०५८१५ २.५ | 

१ख.ग. घ्र. स्नु । दाननित्यः | 
1. 11 चभ) व शा 
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बृहतीषन्दस्कां तृचाश्ीति विधत्ते- 

बाहेतीं तृचाशीति दैसलन्तरिक्षरोको वै बाद॑ती 
त॒चाश्षी तियदे वान्तरिक्षरोके यशो यनहो यन्म 
थुनं यदन्ना याऽपचितिस्तदश्चवे तदाञवानि 
तदवरुणधे तन्मेऽसदिलयथ सृददोहाः प्राणो वै 
सुददोहाः| पाणेनान्तरिक्षलोकं संतनोति, इति । 

सेयं बर्हती तृचाशीतिः “८ मा चिदन्यः? (० आ० ९ अ० २ख० ४ 
इत्यारि पञ्चमे दरानकनादहता । द्वतायत्वादस्या अन्तारक्षखूपत्वम् । अ यत्पुषेव- 

द्याख्येयम् । | 

उष्णिक्छन्दस्कां तचाक्षीतिं विधत्ते- 

ओष्णिहीं त॒चाश्ीति बंसल्यप। बे रोको चयोरोष्णिही 
तचाश्ीतियदेवायुष्पिष्धीके यशो यन्पहो यन्मपिथ॒नं यद्- 
न्नायं याऽपचितियेहेवानां देवं तदश्चवे तदामव्ानि 
तद वरूण तन्मेऽसदिलयथ सृददोहाः भाणो वै सूद 
दोदाः प्राणेनायुं सोकं संतनाति संतनोति ; इति ॥ 

इत्यैतरेयत्राह्यणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके चतुर्थाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ (१९) 

इति बदल्चब्राह्यणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 
| चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

सेयमेष्णिही पञ्चमे-- “य इन्द्र सोमपातमः” [ एे० आ० ९ अ०२ख० ९] 
इयादिनोदाहता । अस्या उपरितनत्वाद् ्युखोकरूपत्वम् | यद्यपि प्रायेण वेदेष्वयं 
लोकोऽ डोक इति मरो[कदुखो]कविवाभिधीयेते तथाऽपि द्योरित्यमिधानं विस्पष्टा 
थम् । देवानामिन्द्रादीनां दैवं पूज्यं ब्रह्म । तथा च श्वेताश्वतरा आमनन्ि--^“तमी- 
श्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् इति । अन्यत्पूवेवद्याख्येयम् । 
जम्यापोऽध्यायस्रमाप्त्यथेः ॥ | 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदारथप्रकारा एेतरेयन्राद्मणारण्यक- 
„  माप्ये प्रथमारण्यके चतुथाध्याये ये. ततीयः खण्डः ॥ २॥ ८( १९) 

इति श्रीमत्सायणा चायविरचिते माधवीये वेदायेपरकाशे बद्टचनब्राह्म- 
(0 

9 

णारण्यकभाष्ये प्रथमारण्यकरे चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

० 



अथ प्रथमारण्यके पचमोऽध्यायः | 

तच प्रथमः खण्डः । ( विंशः ) 

चते शद्धपक्षिणो ग्रीवास्यमाग उक्तः । अन्ते तृचाशीतयोऽन्नरूपा अभिहिता: । 

तस्यनस्य धारणार्मदरं क्तम्यमतसद्रूपं शानाभैके शसखमागं विपत्ते 

बं शंसति वञ्चे म इदं सवैमसदिति, [ इति । | 

यदिदं स्थावरजङ्गमरूपं जगदपि तत्सर्वं ॑मे वशे मूयादियमिपरल् वास्य 

श्ममागं श्पादं पेत् । सर च मागः ^त्वाऽवतः पूरूवसो '' [ ए° जा० ५ अ० २ 
ल० ९ ] इत्यादिना पमे स्प्टमुदाटतः । वनामकेन महर्भिणा दष्टत्वात्तदे तत्पूक्तं 

वश्मित्युच्यते | 

तत्सूक्तगताख्क्संख्यां प्ररे्ति- 

ता एकवितिर्भवन्त्येकरविंशचतिि ता अन्तरुदरे विकृतयः, इति । 
५४ त्वाऽवतः "" [ ० सं० म० < मू० ४६ ० १] इत्यारभ्य “ सनितः 

मुतनितः "” [ ऋ० परं° म० ८ सू० ४६ ऋ० २०] इत्यन्ता विदराति;ः । ततः 

पुददोहा एकेयेकोकविशतिपटव्या । हि यस्मादुदरमध्ये बिदयमौनाः ह्ेमद्धीहायक्य- 
वरूपा विज्ृतय एकविरतिपर्याकास्तस्माद्रशभागे संख्या प्रशस्ता । ते चावयवास्तन्न 
मैत्रानुवतमानप्रकरणादौ द्रष्टव्याः । 

प्रकारान्तरेण पंस्यां प्ररेपति- 

अथो एकविशो वै स्तोमानां परतिष्ठा प्रतिष्ठेदरमन्ना्यानाम्, इति। 
िवृदादिस्तोमानां मध्य एकविरस्तोमस्य भरतिष्ठातं पूर्वत्ोक्तम् । उदरस्य 

स्वन्नाथारत्वं परतिद्धम् 
तास््षु विद्यमानं परस्परविरक्षषाच्छन्दस्तवं प्ररेषति- 

ता विच्छन्दसो भवन्ति विशचुद्रमिव वा अन्त. ॥ 
स्यमणीय इव च स्थवीय इव च, इति । 

त्वावतः" [ऋण संर म० ८ मू० ४६ चू० १] इत्यादिकौ अचो वशनाम्ां 

त । एतचचानुक्रभणिकायां विस्यषटमुक्तम्-“त्वाऽ- 
दनिच्चत्” इत्यारभ्य “पृन्चम्यादिककुप्पमगाथगायत्री- 

* अत्र पाटशब्दोऽधिक इव भाक्चि । ४ 
१कृ.ख.घ. मकः श्ैभीगो। २क. "मानायालोमः ट । ख. ग. घ. 'मानायाद्धो' ॥ प खग. घ, मप्रीवादर। ४ ख. ग. थ. तन्न यसर्वरत* । १५कन.ख.ग. धृ. ष्काया ऋ | 



| 

मध्या ०५ख ० १(२०)) एेतरेयारण्यकम् । ६९ 

वृहत्यनुष्टुप्तो वृहती गायत्री” इत्यादि । तदेतन्नानाछन्दस््वमुदररूपस्य वशस्य योग्यम् । 
लोकेऽप्यन्तस्त्यमुदरमध्यवति क्ोमष्ठहादिकं विक्षद्रमिव वै विविधत्वनास्पमेवा- 
रपत्वेन हर्यते । एकस्मादितरदल्पं ततोऽप्यन्यद स्पामेत्येवं विविधं क्षद्रत्वम् । तदेवा. 
णीय इत्यादिनोदाहियते । द्विविधमात्र(्र) स्यं सूक्ष्मं च तस्माटुमयातिरयेन स्थं 
हृद्यमन्र । एवं कोमष़्ीहादिषु यथायोग्यं द्रष्टम्यम् । 

शसने प्रकारविरेषं विधत्ते-- 

ताः प्रणावं छन्दस्कारं यथोपपादं शसति यथोपपादमिव 
वा अन्तस्य हसीय इवच द्राघीय इव च; इति। 

या ऋचः--^त्वाऽवतः' [ ऋ० सं म० ८ सू० ४६ ऋ० १] इत्यादिकाः 

सनि तापं रं सनक प्रणावं प्रणुत्य पूनः पुनः प्रणवमुच्वायं च्छन्द्रकारं तत्तच्छन्दो 
यथा न विपर्येति तथा तत्न कृत्वा यथोपपादमुक्तनियममनतिक्रम्य यथा शंसनमुप- 
पदयते तथा शसेत् । एतदर्थमेव संदिग्धामृचं विमञ्य शौनको ददोयति--“ ददी - 
रेकेण इति द्विपदा नूनमयेत्येकपदा ” [ ° आ० ९ अ०२ख० 4] इति। 
तत्र शंसनप्रकार आश्वछायनेनोदाषहतः--“ पच्छो द्विपदा उपप्ततनुयादेकपदाः » 

इति । अयमथः--या ऋचो द्विपदाः सन्ति ताः पच्छः शहोपनीयाः, प्रथमपाद पठित्वा 
ततोऽवप्ताय पश्वद्धितीयं पादं पटित्वाऽन्ते प्रणवं कुयात् । या एकपदा; सन्ति ताः 
पुरस्तादुपरिष्टाच प्रणवाभ्यां संतनुयात् । मध्ये च नावस्येती(दी)दशं शेस्तनं यथोपपा- 
दमित्य॒च्यते । अन्तस्त्यमुरो मध्येऽवस्थितमप्यन्न ह्ृोमष्ठीहादिकं यथोपपन्नं भवति 
तयैवावतिष्ठते । किंचिद ङ्गमतिहृषमिवान्यदङ्गमतिदीधमिव स्थितं तस्मात्तत्तारर्याय 
सयुनाधिकच्छन्दांपि यथा तथा श्रंपैत् । 

ता अस्येलयेतामृचं विषत्ते- 
अथ सृददोहाः भागो वे सददोहाः 
पाणेन पाणि संदधाति, इति । 

वश्शभागस्य शंप्नादूरध्वं “ता अस्य" [ऋं० सं मन <सू° ६९ ऋ० ३] 

इलयस्या अचः परागं विषत्ते- 

ताप्ोरखजति द्वादश्चद्ृत्वः शस्त्वा द्रादश्ष- 
विधा षा इमे प्राणाः सप्र श्ीषेण्या द्रौ 
स्तन्य जयोऽवाश्चोऽत्र वै प्राणा आप्यन्तेऽर 
संस्क्रियन्ते तस्मादेनामनोत्छनति, इति । 

. 

१ कृ. “ति यकृलोम' । २ ग. घ, पाद्मवतायान्ते । 



७० शीमत्सायणाचायंविरवित्माप्यसमेनम् - [ब्रपमारण्यड. 
तां पूददोहपं दादशवारं पठित्वा तत उम्र वहाकवनम्भानि परित्यजेत् | न तित उष्वमूरुमागस्याने तां पददोहपरं पठ् । शचरपक्षिण; पाक्त एकदशावयवा त्मा म्रीवा शिरो विनवो दवो पक्षो पृच्छं तृनाश्ीतिर्पानि वण्यन्नानि वास्य. मरं नेति, तत्र स्त्र प्दरोहाः पङत्पदिता पुच्छे तु पार्याय; पुरन्नादुपरिदिशं विः पठिता, एवं द्वादशातृ्तिः । शरीरत दपं माणाश्च च्विद्रमदेन द्रादशतरिधाः | शिरपि पप्त च्छिद्राणि, सने ठिदि, नाम्यां पायुगृद्योशच त्रानि। ण्णषू द्वप्रशपु च्छिदष्येव प्व प्राणाः प्राप्यन्ते | अत ए म्रात्मना ते पराणाः संस्कियन्ते । यस्म दद्रादराविधप्राणप्ताम्यमच्र स्माकं तस्मादेनामनमत्रे प्रितनन् | न तूषपरितन ऊरुमागे पठेत् । 

उरप्मागमूक्त्वा शान्ञपक्षिण उरुमागं परिधत्त 
न्द्री युवं स न इदेन्राा उरू उर्व मतिषठे, इति । ` इनदरापी युवम् ” इवापिपृक्तं द्वदश तथच शच्रपषिण उरुसमन प्नीयम् | असिन्पृक्ते याविन्द्रासी प्रतीयेते तयो; सनेनथिनो पक्षिण उर | ̂ ह्राी वै देवा नमेजिष्ठो बषष्ठ ” [त° बा० का० ३ प्र अ० ७] इति तयोः प्रबल भरवणादूोश्च गमनादिन्यवहारहेतृतवेन प्छत्वात् | 

(एततपृक्तगतानामृचां षट्पद प्रशेप्रपि-) 
णः पद्पदा भवन्ति मतिष्ठाया एव द्विमतिषठो १ परश्वतुप्पादाः पश्यो यजमानमेव त (9 मिष्टं चतुष्पात्सु पशुपु प्रतिष्ठापयति, उति, अपमनमृक्ते द्वितीयस्या अन्तिमायाशच विशेषस्य व्ष्पमाणत्वा्या अवकिषा दृशा्ः सनि ताः प्रलेकं षट्पदा भवनत । तच प्रतिष्टाधमेव प्ंपयते । तकथमिरि तदू- च्यते--रोके मनूष्यः पादद्रेन भूमौ परतितिष्ठति । पश्व्सत चतुष्पादा वरन | एं त्यत्रापि तत्तेन पदषट्कपाठेन पादद्भयेपितं यजमानं चतुष्पात्सु भतिषटितं करेति । ` द्वितीयायां-- “न हि वां वत्रयामहे [ ऋ० सं १० < पु ४० ऋ० २] ` हत्येतप्यामृचि विरोषं विधत्ते#-- 

द्वितीया सप्तपदा भवति तां गायत्रीं चानुष्टभं च करोति मह्य वे गायत्री पागुष्टवूवह्मणेव तदाच संदधाति, इति। 
पवी पनर तेन मन (पूर ण्न १। 

1 । 

[नि + 118 १ 

५ क. ले. पूस्तकयोरेतद्प्र--“ एकस्मिन्पादेऽवसायोत्तरस्मिन्पादे प्रणवेभ्रयोगः पादश्च सनम् । इयधिकम् ! 



अध्या०९ख०२(२१)] एतरेयारण्यकम् । ७१ 

द्वितीयस्या ऋचः संनन्विभिः सप्तमः पददेगीयत्रीं कृत्वा शंेत् । पादद्वयेऽव- 

साय तृतीयपादे प्रणत्रो गायत्रीकरणम् । अवशिष्टे पादचतुष्टयेनानुष्मं कत्वा 

शतेत् ! पादद्वयेऽवप्ताय चतुषैपादे प्रणवध्रयोगोऽनुष्टुप्करणम् । तत्र या त्वत्र 

निष्पाया गायनी सा ब्रह्मैव “^तत्तवितुेण्यम्''-[ ऋ० स म० ३ मू° ६२ 

द° १० 1 इत्यनया गायज्या परब्रह्मणः प्रतिपादितत्वात् । या तु पादचतुष्टयत्तप- 

्ाऽनुप्ता वाश्रूषा वाग्विशेषाणां मध्ये प्रशस्तत्व । गायञ्यनष्ुमोः संपादनेन 

परन्रह्मणेव सह वाग्देवता संयोजिता मवति । 

[*अन्तिमाया विशेषं विषत्त-- 

त्रिष्टुममन्ततः शंसति वीर्यं वै विष्टुववीर्येणेव तत्पशन्परिगच्छति 
तस्मात्पशचवो चीयरमनूपतिष्ठन्त श्यंतां चेवाभ्युत्थानं चः इति ॥ | 

इलैतरयव्राद्यणारण्यकाण्डे भरथमारण्यके पचमाध्याये 
प्रथमः खण्डः | १ ॥ (२०) 

अन्ततः सूक्तस्यावपताने या चिष्टुप्ठन्दस्काऽऽप्नाता तां चिषटमः समयेनैव शंतेत् । 

( +तदेव त्रिषटुप्तमयः । ) व्रष्टुमो वीैहेतुत्वाद्रर्यरूपत्वं तत्तेन चिष्टुप्डं पनेनायं 

परुषः खसाम्यनैव पृशून्परितः प्रासोति । यप्मदिवं तस्माहोके पशवो वीय॑म- 
नृपतिस्ते वाक्पारुप्येण दण्डपारप्येण वा गोपाटवीधमवधायं प्रलात्रनन्ति । 

तथा तद्रीथैवशादीर्यतां च शयनाद भ्युत्थानं च प्रा्ुवन्त्ये(शव न) वेति शेषः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचा्यविरनिते माधवीये वेदाथपरकाश रेतरेयन्राह्यणारण्यक- 

माप्ये प्रथमारण्यके पञ्चमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( २० ) 
[1 

अथ द्वितीयः खण्डः । ( एकविंशः ) 

[ अथ श्स्पकषिणोऽन्यावयवविधानार्थ सू क्ान्तरत्रिधाना्थं च सण्डान्तरारम्भः । | 

„ त्य चैवाऽऽरम्मे सुक्तान्तरं विधत्ते-- 

प्रवो मरे मन्दमानायान्धसर इत्ये्द्रे निष्केवर्ये 
~
 

प्र वों महे ०~-ऋ० सप॒° म १० सू 4० ऋ० १ | 

> एत्िहान्तग॑तो मुलात्तिरिक्तौ ग्रन्थः मक्रत्प्य मुलप्रन्धच् मूलपुस्तकेभ्य उद्ल्याच्र 

दिवेशितः । + एतचिह्ान्तगैतो ्रन्योऽधिकः । * एतचिहान्तगतमधिकम् । अथवा वाकश्षब्दष्थाने 

नशब्द पठता योज्यम् । 
त ~ ~ -- ~~~ 

~~ 

५स्ञ,ग.ध.प्त्1 कोनाम गाः । 



७२ ीमत्सायणाचायविरचितमाध्यसमेतम्-- [1 पभमारण्यङे- 

निषिदं दधाति प्रलयक्षाद्धेत्र तदरात्मन्त्रीयं धत्ते, इति । 
“श्र वो महे” इस्यादरिकं सप्तं सूक्तं तत्रनद्र एव नाम] तद्राचारि[ध निक्षे 

वस्यशखं प(पागण्यम् । तत्रेदानी निवित्पंज्ञकं तदवशेपन्तानं (?) प्रसिपेन्। इन्द्रो देकः 
सोम पिन्वमान इत्यादिकं निवित्पद् नातं नितिस्नक्े संवरे पठनम् | मृक्तगतामु सप्त. 
वु चतस्तः पित्वा तिघ्लोऽवरेप्य मध्ये नितं दध्यातत्तेन- नितिदयक्षेमेण भल 
प्ाद्धेव सु्यमेव वीयेमत्र शच्रष्ये पक्षिणि सगदयति । 

तत्पूक्तगतानामृचां छन्दोद्वयं दश्षयति-- 
तासिष्र्जगलया भवन्ति, इति | 

आदौ पश्च वरिष्टुम उत्तर द्वै नगत्यौ । यद्वा प्रथमा सपमी नोभे नगयाव्क्षि- 
शलिष्टुभः । तदाहाुक्रमणिकाक्ारः--शश्र वो महे पत्त दविनगत्याद्रननम्'' इति । 

पतु च्छन्दोदयविरिष्टाृष्षु निवित्मक्ेपंप्रशनोत्तयम्पां तरिशदयति -- 
तद्ाहुरथ कस्पाज्रिष्रुन्नगतीषु नि्िदं दधतीति न ह बा 
एतस्याह एकं छन्दो निदं दाधार न शव्या 
चेति तस्माश्चिषटुन्जगतीपु मित्रिदरं दधाति, इि । 

[ कै्रृतस्याहो निविद्रेशिघं चिधा व्रिधत्ते-- 
तदेतद् इसिनिवित्कं त्रिदशे निषिद्रारणिरया मिभ. 
निविदेव निविदेवभेनन्निनिषित्कं विघात, इषि । 

पूक्तान्तरशंपतनं विधत्ते - 
अथ सूक्ते वनेन वायो न्यधायि चान्यो 
नात एव प्रथमो मनस््ानिति, सि । 

शे्तने फटविशेषं दर्शयति -- 
तयोरस्त्यन्ने समस्य यदसन्मनीषा इतयम्ना्स्यावरुख्य, शति । 

जन्याप्तामृचां शंसनं प्तफं विधत्ते-] 
अथाऽऽवपनमेते अन्तरेणेन्द्रीणां दश्रतीनां त्रिषटग्जम- 
तीनां संपन्नानां यावत्तीरावपन्ते ताबन्तयृध्व॑मायुषौ वाणि नौवन्तयेतेन दैवाऽऽ्वपनेनाऽ्युराप्यते , इति । 

वनेन ` कोन बा०--ऋ० त° म. {५ तर, २९ ऋ० १। यो जातः ` प्रथमः०-- ० प्र०म० २भ्० ६९ ऋ०२। 
% एतचिहान्तगतो मूटातिरिक्तो ग्रन्थः प्रकल्प्य मूलग्रन्थ अ 

्ै 
(मेक भवन 9 1१.9१ । +~ + (१ [0 त * 0 1५ भके 

भन ~" नि चथ मूखपृस्तक्भ्य उदुस्यात्र निवेरित;। 
भ 2 १ न तानन ध १ खे. ग, घ, “मकं त॒ | 



सध्या ०५स०२८२१)] एेतरेयारण्यकम् । ७३ 

अथ पूर्वयोः सक्तयेरिकप्य शंप्नानन्तरमेते अन्तरेगेतयोः ५ वनेन वा 
| अ पस० म० १० स्० ९. ० ! | भ्यो जातुः [ ऋ० सं० म० २ 

मू० १२ ऋ० १] इति सूृक्तथोमध्ये कापतंचिदिन्दरदेवताकानां विष्टुनगत्याख्य- 
च्छन्दोद्रययक्तानां स्बुद्धिकोशडेन बृहतीत्वमापादितानामृचां मध्ये यावती च 

आवपेत्तावान्ति वर्षाणि छृप्ाच्छतपंवत्रादायुष उर्ध्वं यजमाना जीवन्ति । एतेन 
गौवपनेनेवावरयमायुः प्राप्यते । अत्र बुद्धिकोरटेन त्रिष्ुमां गतीनां कथं बरृहतीत्व- 
सेपत्तिवरा८2 उच्यते । तिपुषु बृदतीषु चतुष्टये) संपादित सतति % । 

सननीयमूक्तस्य शंसने फलविदेषं दशेयति-- 

परजां मे परशवोऽयन्नियेव सजनीयमनु शंसति) इति । 

मदीयां पु दिरूपां परजां गवाश्वादयः +पशषवो माजेयन्निलमिप्र्याऽऽवपनमनु 
सजनीयसूक्तं शसेत् । 

अथ-- ^ त्यमू पु ११ [ ऋ9 सण० म १ 0 पूण १७८ ० १ ] इत्यतत्सूक्तं 

त॒चद्पं विधत्ते-- 

तार्यं शसति स्वस्त्ययनं वै तक्ष्य; स्वस्ति 
तायै स्वस्त्ययनमेव तत्कुरुते ; इति । 

र्यो गरुडः स एतरैष देवो यस्य ^ त्यमू पु " इतयादिसूक्तस्य तत्पकतं तक्ष्य 
शंसेत् । तसिमन्पूक्ते प्रतिपाचो यस्ताक्ष्मः सोऽयं स्वस्त्ययनं वै क्षमप्रा्तिमेव सपाद- 

यतीति शेषः । अतस्तत्पृक्तं स्वस्तिताये संपद्यते यस्मात्तस्मादयं होता तत्तेन शं पतनेन 

स्वस्त्ययनमेव कषेमप्रापतिमेव कुरते । | 

तत ऊ्वैम्-- “इन्द्रो विश्वं विराजति? इत्ति । तस्या एकपदाया ऋचः शं पतनं 

विषत्ते-- 

एकपदां शंसलेकथेदं सवैमसानीत्यथो 
सर्वा छन्दस्कृतिमाभरबानीति, [इति] । 

५५, ५ #@ 

एकेनैव प्रयतननेदं सर्मेमसानि प्राक्षम्यं फलमा्तवामीत्यमिग्रेय तामेक्पदा 
क्ष॑साति । अपि च सर्वा छन्दर्टृति पवैषामपि च्छन्दसां संपादनं प्रारवानीयेतां 

दततेत् । न ह्येकपदाया अर्वाचीनं क्निचिच्छन्दोऽसि । उत्तरषु तु द्विपदादिषु र्वेष्वपि 

च्छन्द्ःस्वेकपदम् । 
न्ने 

# एतद्रे चुषितं किचित् । + पञ्चवोऽजेयत्नियेव पाठोऽपेक्षितः । 

१क, ख. "क्ते मसूक्तो प्र) 



७४ प्रीपत्सायणाचार्यविरथिनभाप्यसमेनम्-- [!प्रपमारण्यके- 

अथ“ इन्द्रं विश्वाः” [ ऋ० से० म० १० ११ ऋ० १] इत्यादिक. 
मष्ट पृक्तं प्रयोगग्रकारिशषयक्तं प्रिपत्त-- 

इदं विश्वा अवरीदधमिति पदरानुपकाम्ताः सप्तानुषनति 
सम वै शीषन्याणाः शीर्प्नेम न्माणान्दधान्यष्पीं नानु- 
पजति वागष्टमी नेन्मे वाक्माणरनुषक्ताऽसद्िति नम्या 
सा वाक्समानायतना पर्णः सल्यनमुपक्ता, इति । 

“ इन्द्रं विश्वाः” इत्यसितटचे सृके पादानां पर्यरपनूषनः कर्मः | तप्र 
सक्तस्य यः प्रथमोऽभरनो यज्वनितमस्नानुमावर्धर्जा यपारययनमव परमयो न लनुपज- 
(जनीय । तयोम्॑ये ये चतुदेशापवाम्ेफेकपादान्नशिनिसेन प्रम्यरानुषद्धः करतभ्यः। 
त्यया--प्रयमायामृचि यहसुनीयः पादन्तं द्विनायम्यामानि प्रयमवादरन सथो जेकोऽ- 
धेचैः कर्तव्यः । तथा प्रयमायामानि यश्चतुः पादुः मऽ दितीयस्यामृनि द्वितीय- 
पदेन सेयोजनीयः । एतेनाधचद्रयनरगका मेष्य ] अमेव प्रकारण म॒ कध्याऽऽग्न्त- 
योरभचयोरम्यगतास्ताः सपर्य: परम्परमनुपजेन् । शिरापि च्वद्रगताः माणाः 
सेव तेन सपतानामनृषङकेण शिरस्येद प्राणान्म॑यादयति | अष्टपींशम्देन सक्तस्य 
चरमोऽथं एको विवक्ितस्म्यानुषङ्गो नन्ति । उपरितिनपादन्य कनमम्याप्यमा- 
वात् । अत एव शञानकः पञ्चमे“ प्रथमायाः परमन शमता " [ ठ० आ 
4 अ०३ख० १] इव्यादिना “ प्रष्टा शषः" हत्यन्नन प्रन्पेन मृक्तगतयो- 
रा्न्तयोरधचयो्ययापाठममिधाय मध्यगतानामेव ननुनाम नानां पाटठयतिषङ्ग- मुक्तवान् । केनाभिप्रायेणाषटम्या त्तिषङ्गो नाम्तीपि चथनयमृगषटमी सा वापरषा । 
अत एव वाजसनेयिनश्ुरादीन्धियेषु गैतममाद्राजपिध्यानमीयानाः « कागमी नहमणा संविदाना" इतेवं वाचेऽषटमीत्वमामनन्ति । ईग्टमौ मदीया बाकमारेर्यै 
रनुषक्ता सती व्यतिषक्ता भवेदिति भीत्या तामष्टम नानुषनन् । नेदिति निषातो मय्मोतनाथः । यस्मादेवमष्ट्मीं नानुषनति तस्मादेत कारगात्साऽषटमी वागन; भाणेनिहञातवगादिि समानायतनेकाधारा सत्यपि सखयमनतुषक्ता प: पह भ कीणां कितु विविक्ता पती शब्द मुञ्वारयति ¦ 

अथ-- “पिता सोममिन्द्र [ ऋण त° मर ७ पू २६ ऋ० ! } रलारि- कानां विराटूछन्दस्कानां शंसनं विधत्ते-- 
विराजः दसत्यन्नं पै विरानोऽन्नाद्रस्यावरुद्धै, इति । 

विराटढन्द्नोऽन्रहेतुत्वादश्वतव तस्मात्तच्छपतनमन्रग्राप्तये संपश्यते । यद्यपि-- “विम; 
च र 

नि 1 क व क ५ च+ ११, 

इर विश्वा अववरृधन्०--फु° स म० १ पर० {१० १ 
8 

[च ष 

थ यणिनि ममयो 

#। 



अध्या०९ख०२८२ १) एतरेयारण्यकम् । ७५ 

सोमम् ” [ ऋ० प° म० ७ मू० २६० १] इत्यादिकं नवचं सूक्तं तथाऽ- 
प्यन्तिमासिखः परित्यज्य प्राचीनाः षडेव पठेत् । अत एव॒ शौनकः-“ पिवा 
सोममिन्द्र मन्दतु त्वेति षट् ” [ए आ० ९ अ० ३ ख० १] इत्याह । 

तत ऊर्वं वत्षषठद्टेन--“योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि [ ऋ° सं० म० ७ सू 
९४ ऋ० १ ] इत्येतेन सूक्तेन निष्केवल्यशद्स्य समापनं विधत्ते-- 

वासिष्ठेन परिदधाति वसिष्ठोऽसानीति, इति । 
अदं वसिष्ठः स्वेषामतिशयेन निवासहेतुभवानीदयमिप्रेय वापिष्ठसूक्तेन परिधानं 

कुर्यात् । परिधानं समापनम् । 
, , तत्र कंचिद्विशेषं विधत्ते-- 

एष स्तोमो मह उग्राय वाह् इति मद्रा रूपसमृद्धया, इति । 
“योनिष्ट” [ ऋ० पं० म० ७ पू० २४ ० १] इत्यादिकं ष्डर्चं सक्तं 

ततर षष्ठया परिधानं प्रां तदपोद्य-- “एष स्तोमः” [ कऋ० सं० म० ७ऽस्रू० २४ 
अ० ९ | इत्यनया पश्चम्या परिदध्यात् ! सा च महृटरतीं मह उग्रायेति तत्र पठि. 
तत्वात्तस्मादियं रूपसमृद्धेति तया परिधानं न्याय्यम् । एतच्च शौनको विस्पष्टं 
दशेयति---““ोनिष्ट इन्द्र सदने अकारीत्येतस्य चतसः शस्त्वोत्तमामुपघरतत्योपौत्त- 
मया परिदधाति" [ए आ० ९ अ०६३ ख० १] इति। 

तस्याः परिधानीयाया द्वितीयपादे पुरीति पदं म्याचशे-- 
धुरी वात्यो न वाजयननधायीतयन्तो वे 
धूरन्त एतद हृरेतस्याह्षो रूपम् ; इति । 

येयं धूः सेयं रथस्यान्तोऽश्वयोजनस्थानम् । अस्य(्) हि धूरशब्दे(धूःशब्द) 
वाच्ये रथध्यान्तमागे तेते) युग्यौ योज्यते । एतन्महानताख्यमहश्च संवत्रसत्र- 
स्यान्त एतस्या उ(स्यो)ष्वमुदयनीयातिर्रेणाह्वः समाप्यमानत्वात् । अतो धुरश्चा- 
न्तर(त्व)प्ताम्याद्भूःशब्दयुक्तो मन्त्र एतस्याहः स्वरूपम् । 

` ` तृतीयपादेऽकशब्दं प्रदंपति-- 
इन्दर त्वाऽयमकं ईट बसूनामित्यकंबत्या रूपसमृद्धया, इति । 

अ्ेवाचकोऽयमर्कशब्दसतच्छब्दयुक्तत्वादियस्रद्रपसमरद्धा; ततस्तया परिधानं 
युक्तम् । 

^+ पष स्तोमो महे ०-ऋ० सण म० ७ प° २४ ० «। धुरी वात्यो न् ०--- 

० सं० म० ७ स= २४ ऋ० ९} इन्द्र त्वाऽयमकं ईटे०-कऋ० पं० म० ७ 

सू० २४ ० ‰। | 



७६ श्रीमत्सायणाचा्॑विरचितमाप्यसमतम्-- [प्रथमारण्यके- 

चतुथ॑पादयुक्तं प्रशसति-- 
दिवीव द्यामधि नः श्रोमतं धा इति यत्रहषश़ च ब्रह्मण्या 
वागुद्यते तद्धास्य कीर्तिभेवति यत्रैवं व्रिद्रानेतया परि. 
दधाति तस्मादेवं विद्रानेतयेत्र परिदध्यात् , इति ! 

इवयेतरेयत्राह्मणारण्यकाण्टे परयमारण्यके पथपाध्याये 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (२१) 

हे देव नोऽस्माकं, भरोमते श्रवणीयकीर्ति दिवीव चुके यथा त्पादयति तथा 
यामपि लोकस्यापरि पतोमटोकादावपि धा निपेहि संपा्रये्र्भः । एतस्य पदस्य 
पाठेन यत्र कपि वेदशास्रविद्वहुले देर ब्रह्मण्या वागुद्यते वेदनप्तनन्धि वक्यं 
पठ्यते तत्रास्य यजमानस्य कीर्तिः प्र्तवति } यत्र यस्मिनमहात्रने य एवं विद्रा 
न्कीतिहेतुमृचं विद्वानेतयचां परिधानं करोति तस्मन्महात्रतो (तम्य यजमानस्य 
कीतिमेवतीति पूर्वतान्वयः । यस्मादेवं तस्या ऋनो महिमा भूयास्तस्मादेवं विद्रा तरमहिमानं जानन्पुमनेतयेव्चा परिदध्यात् । निष्केवस्यं समापत् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायैविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश्च रेतरेयनाह्मणारण्यक- 
भाष्य प्रथमारण्यके पञ्चमाघ्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ | (२१) 

भथ तृतीयः खण्डः ! ( दरार्विशः ) 

माध्यदिनप्तवने शस्त(रंसित)न्यं निष्केवल्यं समापित तृतीयप्तवने शस्तत्य(्ं तष्य 
वेशवदेवशस्यग्यं विधत्त-- 

तत्सवितुररेणीमदेऽय्या नो देव सपितरिति शश्व. | 
देवस्य भतिपदनुचरावैकादिकौ रूपसगृद्धौ, इति! 

परतिपदयते प्राप्यते शख येन तृचेन सोऽयं प्रतिपतछ च तत्पवितृसियादिकस्तृचन्तं 
तुचमनुचरति तदनन्तरं पद्य(व्य)त इत्यनुचसेऽव्ा नो देव सतरितरि्यादिकस्तचस्तवितौ # वेशवदे वराञ्चस्य परतिपदनुचरौ सहानतस्य प्रकृतिभूते विश्वजिदाख्य एकाह तस्यापि मूदरृतिभूतेऽगिषटोमास्य एकाहे मवत इत्यैकाहिकाव्त एव सर्पेण समृद्धौ. तस्मात्तचो कर्तव्यो । 
नि ल
 

1 कत् दिवीव चाम्०--ऋ० सं० म० ७ प° २४ ० ९ तत्वितुवृणोमहे ०-- ० सं० म० ९० ८३ ऋ०१। अयानो देव सवितः ०--ऋ० पसे म% ५ म्० ८३ ० ४ । 

१ ख, ग. घ. रि म(स्वार्लेका । २ क. श्स्य प्रे" । 



अध्या०९ख०३(२२)] एतरेयारण्यकम् 1 ७७ 

अनिष्टशान्तिहेतुत्वेन तृचद्रयं प्रशेसति- 
बहु वा एतस्मिन्रहनि किच किंच वारणं क्रियते 
कान्या एव शान्ति परतिष्ठेकाहः शान्यामेव 
तत्पतिष्ठायामन्ततः प्रतितिष्ठन्ति ` प्रतितिष्ठति य 

॥ एवं वे येषां चैवं विद्रानेतद्धोता शसति, इति । 
रववद्यार्येयम् [ ए° आ० १{--{-\ ] | 
प्रतिपदनुचरयोषरूष्वैमेकं सूक्तं विपत्त-- 

तदेवस्य सचितुवारयं मष्टदिति सावित्रमन्तो 
वै मदन्त एतदहेरतस्याहो रूपम् , इति । 

^ तदहेवस्य ”‡ इत्यादिकं सपतर्च पतवितृदेवताकं सक्तम् । सवितुर्देवस्य संबन्धि 
वार्यं सर्वर्रणीयं तत्तेनो महत्प्रीदम् । अस्मिन्पदे यन्पहदित्युक्तं तदन्तो वै प्राथ 
नीयस्य सपैस्याप्यवप्ानमूमिः, न हि महसवादुरघ्वं॒॑क्ंचिसपार्थनीयमसि । एतन्हात- 
तास्यमप्यहु; संवत्सरसत्रस्यान्तोऽतोऽन्तत्वसाम्यादिदं भूक्तमेतस्याहः स्वरूपम् । 

पूक्तान्तरं विधत्त-- 

कतरा पूवा कतराऽपराऽयोरिति 
द्रावापृथिवीयं समानोदकं समानो 
दक वा एतद हुरेतस्याहो रूपम्, इति । 

८८ कतरा ”” इत्यादिकमेकादशचं सूक्तं चावप्रयिवीदेवताकं शं सनीयम् । तख 
समानोदकै समान एकं उदर्क यस्य सक्तस्य ततप्मानोदकं तस्मिन्हि सूक्ते बहुषवृक्ष 
^८ द्यवा रक्षतं प्रथिवी नो अम्वात् ” इत्ययमेव चतुथः पादः पाठेतोऽत एकविधः । 

एतन्महात्रताख्यमहथ समानोदकेमर् । अत्रोदकं उत्तरकाढमावि फं तच्च सर्वषां 
मानं प्वेऽपि महावतमनुष्ाय ब्रह्म प्राप्रुवन्ति । अत एव शोनकेन-“ नद्य 
मवति › [० आ० ९अ० ३ ख० ३ ] इत्युक्तम् । एवं च सति समानोदकं 

" साम्यदेतत्पू[क्तमेतप्याह्ः स्वरूपम् । 
„ साक्तान्तरं विधत्ते-- 

अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्य इत्याभंवम् , इति । 

तदेवस्य सवितुवीर्य०--[ ऋ० सं ० म० ४ सू० ९६ ऋ० १1] कतरा पूवी 
कृतराऽपरा०--ऋ० प म० १ ू ० १८९ ऋ०१। अनश्वो जातो०--ऋ° 
मृे० म० ४ सू० ३६ ऋ० १। 

१्.ग, ध, "क ऊर्ध्वीऽर्को | 



७८ श्ीमत्सायणाचायनिरसिनमाप्यसमनम्-- [१ मभमारप्यके- 

८ अनश्व; 2 इत्या्विकं नवर्मुभुदेवनाकं सृक्तं चाममवः प्रथिवी यश्च पुष्यपेति ` 
तन्न खयमामीत्वा(स्यमेवाऽऽभवत्वा)त् । तत्पुक्तं शपेत् । | 

तत्र प्रथमायामृचि द्वितीयपादे त्रिशब्द प्रकषति- 
रथल्लिचक्र इति पदे तश्रित्रत्तदरन्तो ३ै 
त्रिवदन्त एतद्षरेतस्याह सूम् , ईपि। ॥ 

(“रथसिचक्रः परिवतेते रजः” इति द्वितीयपादस्तिमिन्पाह् यदरेतत्रि्षन्दोपेतर- 
थविरोषणं त्रिचक्र इत्येतत्पदं विद्यते त्रिशरन्योऽग्मिन्यदरेऽस्तति भिवरत्पदं तचान्तो 
वा अवतानमूमिरेव । यस्य रथस्य चक्रद्येना(यम)निर्वाहक यत्न तस्य तृतीयं चक्र 
सेपाद्यते तावता निवाहो भवतीत्यमिप्रे्य तग्रिवत्पदरमन्त इत्युच्यते ! अन्त पएतदहर- 
त्यादिकं पूववत् [ ए आ० १अ०५स्र०२}) 

पृक्तान्तरं विधत्ते-- 

ह अस्य वामस्य पलितस्य होतुरिनि वैश्वदेवं 
४ बहुरूपं वा एतद्हृरेतस्याह्वा रूपम् , इति । 

^ अस्य वामस्य "” इत्यादिकं द्विपश्चाशदनं सूक्तं विश्े(ध)रेवदे बनाकर पठेत् । 
तच बहुरूपं बहथेपरतिपादकत्वात् । तचानुक्रमणिक्रायां दर्दितम्-- मध्य द्विपश्च 
रादल्पस्तवं तेतततंशयेत्थापनपर्चपरतिवाक्यानयत् प्रायेण ्तानमोक्षाक्षरपक्षंसा चेति। 
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अध्या०4ख०२८२२)] एतरेयारण्यकम् । | ७९ 

५ आ नः 7 इत्यादिकं दशर्चं विश्वे(ध)देवदेवताकं सूक्तं पठेत् । असिमन्पूक्ते 
नवः शस्त्वा दद्ामीमहोष्य तन्मध्ये विश्वे देवाः सोमस्य मत््ानेलयारीनि निवि- 
त्पदानि धीयन्ते प्रक्षिप्यन्ते तस्मादेतननिविद्धानं तच मृट्प्रकृताव्िष्टम एकाहे मु- 

तन्नत्वदिकाषहिकं सूक्तं पठेत् । अत एव रूपसमृद्धम् । 
` अरिष्टशचानििहेतुत्वेन सूक्तं प्रशंप्ति-- 

बहु वा एतस्मि्नहनि किच किच वारणं क्रियते 
शान्त्या एव शान्तर्व परतिष्ैकादः शान्त्यामेव 
तत्पतिष्ठायामन्ततः प्रतितिष्ठन्ति प्रतितिष्ठति य 
एवं वेद् येषां चैवं विद्रानेतद्धोता शेति, इति । 

पर्ववद्यास्येयम् [ रेग्जा° १ अ० १सख० ३] | 
वेशवदेवहाखपयन्तं समाप्याभिमारतशखस्य प्रारम्भे पश्चदशचं सूक्तं विषत्ते- 

वैश्वानराय पिषणामृता्ष इत्याग्रिमारुतस्य भरतिप- 
दन्तो वै धिषणाऽन्त एतद हरेतस्याह्ये रूपम् , इति । 

अत्र या धिषणा सता बुद्धिः श्रूयते । सेयमन्तो वै प्ैवस्थानमूमिरेव । सवस्य ्यव- 
हारस्य बुच्यधीनत्वात्। अन्त एतदहरित्यादि पूववत् । [एे० आ० १ अ० ९ ख० र] 

मक्तान्तरं दश्च मरुदेवताकं विधत्ते- 

प्र यज्यवो मरुतो चाजटृएटय इति मारुतं समाः 
नोदर्क समानोदकै बा एतदहृरेतस्याहो रूपम्, इति । 

अस्मिन्नपि क्ते बह्प्व्षु-““ रुम यातामनुरथा अवृत्सत ” इलस्थैव चतुथ॑पा- 
दस्य पठितत्वात्रमानोद कत्वम् । अन्यत्पूवेवद्याख्येयम् । 

अथ सूक्तात्मिकामेकामृचं विधत्ते-- 
जातवेदसे सुनवाम सोमापिति जातवेदस्यां पुर 
स्तात्सुक्तस्य शंसति स्वस्त्ययनं ॑वै जातवेदस्या 
स्वस्तितायै स्वस्त्ययनमेवर॒ तत्रते, इति । 

` जातवेदोनामिका देवता यस्या ऋचः सा जातवेदस्या तामृचं विधास्यमानस्य 
८१ इमे स्तोमम् ?' [ ऋ० सं म० १ सू० ९४० १ | इत्यादिपूक्तस्य पुरस्ता 

च्छशत् । पा च सस्तययन क्षमप्राप्हतुरतः स्वास्तताय ्षमप्राप्तय समथा । 

तततेनक्पौठेन लेमप्ातिमेव संपादयति । 

वैश्वानराय पि०्-ऋ० से० म०३प्०२ऋ० १। प्र यज्यवो०-ऋ० से 
म०९्० ५९ ऋ० १ | जातवेदपे०--ऋ० पं म० १ मू० ९९ ऋ° १। 



८९ श्रीमत्सायणाचायं विरवितभाष्यसमेतम्-- [!प्रथमारण्यक- 
मूक्तान्तरं विधत्त-- 

इमं स्तोममर्हते जातवेदस इति जात्मेदस्यं समानोदर्ईः 
समानोदक वा एतदहरेतस्याहो रूपमहो रूपम् , इति ॥ 
इत्येतरेयत्राद्यणारण्यकाण्े पथमारण्यङ्े पञ्चमाध्याये 

तृतीयः खण्डः ॥ ३॥(२२) 

इति बहुचेब्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यके 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १५॥ 

इति बदहबृचत्राह्मणारण्यकाण्डे प्रथमारण्यकं 
समाततम्् ॥१॥ 

र्ममित्यादिकं षोडशर्च नातवेदोदेवताकं पूक्तं पठेन् 1 तसिन्ूक्ते नहुष्वक्ष 
“ अघने सस्ये मा रिषामा वयं तवर '' इयस्य चतुर्थपादस्य पठितत्वाततमानेोदरकत्वम् । अन्यतपूववद्यास्येयम् । द्विरम्यापोऽध्यायत्माप्यर्थः प्रथमारण्यकत्तमाप्य्; करम. 
काण्डपमाप्त्यथंः(बश्व) || 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्भभरकाश्च एतरेयत्राह्मणारण्यक्र- 
माष्ये प्रथमारण्यके पश्चमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ (२२) 

वेदाथेस्य प्रकारोन तमो हाई निवारयन् । 
पुमथाश्वतुरो देयाद्धियातीग्रमहेश्वरः ॥ १ ॥ 

इति श्रीपत्सायणाचायविरचिते माधवीये बेदार्थभरकासे बृदररचग्राष्य- 
णारण्यकाण्डभाष्ये मथमारण्यके पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेश्वरवेदिकमामप्रवतकिश्रीवीर- 
बुक्भूपारसास्राग्यधुरंधरसायणामायद्रतौ माधवीये 

वेदाथप्रकारा एेतरेयाऽऽरण्यकाण्डे प्रथमारण्यकं 
समाप्तम् ॥ ऽ | 
7 

( सम्द्भाः- आर ० १ अध्या० ५ ख० २२) 

इम स्तोम० -ऋ०स॒० म० १ पू० ९४ ऋ० १। 



अथ दितीयारण्यकम् । 

 प्रथपोऽध्यायः। 

तत्र भथमः खण्डः । 

यस्यै निश्वस्तितं वेदा यो वेदेम्योऽखिरं जगत् । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीधेमहेश्वरम् ॥ १ ॥ 
प्रथमारण्यके कमे महाव्रतमुदीरितम् । 
सेवत्सराख्यपत्रस्य दोषः पूर्णोऽत्र तावता ॥ २॥ 
तद्रीया विकृतिः सवा प्रोक्तेवेति मनीषया । 
कर्मकराण्डं स्माप्येव वेदो ज्ञानं विवक्षति ॥ ३ ॥ 
आरण्यकं द्वितीयं च तृतीयं च तदात्मकम् । 

ज्ञानकाण्डं ततः सोपनिषदित्यमिधीयते ॥ ? ॥ 
करोम्युपनिपव्याख्यां शंकराचायवत्पैना । 
आचार्यस्य प्रसादेन पेप्तारान्मुच्यतां बुधः ॥ «4 ॥ 

उपनिषच्छब्दो बह्मविद्यामाचष्टे। सा हि विवित्मुं पुरुषमुपेल नितरामविदां सीदति 

विश्षीणां करोति, यद्वा ब्रह्मतां गमयति, अथवा रागद्वेषाववप्तादयति रिथिरीकरोति । 

ततः “षद्ल विशरणगत्यवप्रादनेषु"" [स्वा० ग० प०] इति प्रोक्तं धातोरथत्रयं तक्षि- 

नुपनिषच्छन्दो विद्यते । तथाविधाया ब्रह्मविद्याया उत्पादकत्वादन्ोऽप्युपनिष- 

दिन्युच्यते । तस्योपनिषद्मन्यस्य विषयप्रयोननाधिकारिंबन्धप्रामाण्यप्रमेयस्वरूपाणि 
निरूप्यन्ते । अद्वितमात्मतखं विषयः । अनन्यरम्यमानत्वात् । न हीदृशं तत्वमुपनिष- 

दोऽन्येन केनापि प्रमाणेन रम्यते । न तावचशषुरादिजन्यं बाह्यं प्रयक्षं तत्ते प्रमा- 
~ गम् । तत्स्य रूपरप्ादिरदित्त्वात् । नाप्यहं मनुष्य इति वा कतां भोक्ताऽहमिति 

वा मानसप्रत्यक्षं तत्छबोधकम् । तयोः कमेण स्थुहपृक्ष्मदेहविषयत्वात् । यत्त्वहं 

` ब्रह्मेति मानपनप्रत्यक्षं तच्छाख्लजन्यत्वानोपनिषदौ व्यतिरिक्तम् । नाप्यस्यानुमानं 

तचे प्रवते, तर््यतस्य लिङ्गस्य कस्याप्यभावात् । न हि नि्ेमेके तत्ते किचि 

समवति । शज्यमानस्य यस्य कस्यापि हिङ्घस्य पक्षधपेत्वामविनासिद्धत्वप्रपतङ्गात् । 

आगमेऽपि कर्मकाण्डे तच्छं न प्रतीयते । तस्मादुपनिषदेव परिरिष्यते। अत एव शरुतिः 

प्रल्क्षादिगम्थत्वं निराकरत्योपनिषदेकगम्यत्वं दशेयति-- “नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्ः' 

१ क. स्त्य निःश्र"। २ ख. ग, 'दीयविः। ३ग. "विघ्न! ४ कर ब्याप्यस्य | 
११ 



८ शरीमस्सायणाचायंत्रिरचितमाप्यममेनम् -- [र द्वितीयारण्यके 

[ते०त्रा० ३।१२।९]इति । “त त्वौपनिषदं पृच्छामि" [व° ३।६।२६]} इति च । तथा 
पत्यनन्यलम्यमोषधादिकं यथा चिकित्सादिशाशखस्य त्रिपयस्तभा तत््वमद्वैमुषनिषो 
विषयः | प्रयोजनं चाऽऽत्मतत्वाविभीवाद्िकम् । तत्र सर्वात्मकषरव्ह्मस्यरूपात्माविमाः 
परथमं फलम् । “आत्मनैवाऽऽत्मानं पश्यति" इति श्वतः। तत उ्मवियाग्रनिगिकीरते। 
“ एतयो वेद निहितं गुहायां सोऽविचयग्रन्ि विक्रिरतीह नान्यः" { मु ° २।११० ] इतिः 
श्रुतेः । निवृत्तायामावरणाविद्यायामन्तःकरणताद्रात््यग्रन्िणदशिदरपन इरपत्वादिपश्च- 
यच्छेदो माविजन्महेतुकमंक्षयश्च मवति । 

“भिद्यते ह यग्रन्थिदिखयन्ते स्सश्षयाः ! 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्िन्दट परावरे" [मु> २।२।८] इति श्रतेः ॥ 

इह सेफेऽपि हपशोकपरि्यागो भवतिं । “अध्यात्मयोगामिममेन दरवरं मता धीरे 
हप शोको जहाति" [का० २।१1 १२] इति श्तेः । तथा काम्यमानस्य स्त्यत- 
स्वस्य प्राप्तत्वाननियमितान्तःकरणत्वेन विषयदङनामाव्राच कार्मिटयो भवति} (पर्या 
प्कामस्य कृतात्मनश्च इहैव स प्रविलीयनि कामाः" [मृ ३ ।२।९] इति श्रतेः। 
तथा तस्य दूतादिस्यानिनी करीडाऽप्यात्मन्येव । सुभयावन्दनाम्रिहीत्रादिरूषा कियो. 
प्यत्म्येव । “आत्मक्रीड आत्म॑रतिक्रियावनिप बरह्मविदां परिष्टः? [मृ० ३।१।४] 
इति श्तेः । इदशस्य टोकिकेदिककरमकर्व्यामावादथं कृतकृत्यः । “यत्पूणीनन्द- 
कबोधं तद्रहाहमस्मीति कृतकृत्यो मवति" परमहं ३] इति श्तेः । 

“स्ञानामृतेन त्तस्य करःकरलस्य योगिनः । 
नैवासि सिनित्कःम्यमस्ति नेन्मानमं तु तत्" इति पभुनश्च ॥ 

एतादृशस्य योगिनः सवदा मनति गिदयानिमित्त आनन्द आतिमवति । "सो मे सः। 
रप ह्येवायं छञ्ध्वाऽऽनन्दरी मवति" [तै उ० २।७।१] इति भरतः | सयमृपरिषदः 

प्रयोजनपरम्परा द्रष्टव्या । संबन्धश्च कर्मकाण्डेन पह पाध्यप्ताय्नभावः | उपनिषदि 
साध्यं तत्वज्ञानं प्रतिपाद्यते । कमैकण्डे तु वित्तसकाराय परपक्षयेण वा वितरिदिपोत्पाद- 
नेन वा तानि साधनान्यभिहो्ादिकमीनि प्रतिपादिता । अत्रेतं यभोक्तपनन्यमप्ह- 
मानाः प्रतिवादिनो बहुघोतिषठन्ति । तेपां मध्ये केचिद्रदमत्तानेरेक्मेमैव मोक्षं वण 
यन्ति । निषिद्धक्राम्ययोः कर्मणोः सर्वासना परिलयागेन भाविनेरुत्तमाधमजन्मनेोरपं- ˆ भवान्निलयनेमित्तिकानुष्ठनेन प्रयवायानुदयात्मारन्धक्र्मणो भामिन विनाशदिहान्ते 1 
| * विभावित इति क. ख. पुस्तकयोः पाठान्तरम् । ० ध 

। १ -मगप्रवि २क. ख. घ. श्ठ्मनेव | ३ ख. हो ४ क. ख. श्याऽ्ध्यात्मः} ५ क. ख. स्मम्रति 1६ क. ख. चरिष्िः । ७क.ख.स्मतैः।षए) ८ गध ह, तारस्य} ९. दिहिसा५१०ग.“नि। तत्रैवं | 

0 , 1.21 १, । । }। 



अध्या० १{ख०१] रएेतरेयारण्यकम् । ` ८३ 

मक्तिरेव परिहिष्यत इति । तदयुक्तम् । अनन्तयोिषिद्धकाम्ययोः सवौत्मना परि 
त्यागाप्तंभवानित्यनेमित्तिक्रयोरपि फटप्द्धावद्याख्ल जन्मान्तरकृतानां च बहुनन्मह 
तूनां संमवान्नास्ति ज्ञानमन्तरेण मुक्तिः । अन्ये तु ज्ञानप्राधान्येन वा करम 
प्राधान्येन वोभयप्राघान्येन वा ज्ञानकमेणोः समुचयो मुक्तिहेतुरियहुः । 

-तदयुक्तम् । परस्परविरुदधयोः समुचयापंभवात् । नि्विकारात्मबुद्धिज्ञोनम् › अहं 

कती ममेदं कटमिति अन्त्या कमपरवृत्तिरिति तयोविरोघः । अपरे पुनज्ञोनस्येव 
मुकतिहेतुत्वेऽपि सोपानपङ्कया हम्याधिरोहणन्यायेन सध्यावन्दनमारम्य सतह 
लप्तवत्छरपन्नान्तेषु वैदिकेषु कर्स्ठनुषितेषु पश्चाज्ज्ञानाधिकारमिच्छानते । तदप्य- 
यक्तम् । अद्पायुषां मनुष्याणां तदपंमवत् । अपरे पुनः प्रपश्चप्रविापनेन कमका- 
ण्डस्योपयोगमिच्छनिति, स्वर्गकामो यजेतेत्युक्ते सप्यथदेहात्ममावस्य प्रविराप्यमानत्वा- 

दिति तद्दत् । वक्रबन्धप्रयापप्रपङ्गातु । यथा वक्रबन्धनक्रामस्तत्प्मीपे गत्वा 
तदानीमवदध्वा दिर नवनीतं प्रक्षिप्याऽऽतपेन विदीनस्य नवनीतस्य चक्ुष्प्रवेशय 

सति निमीलितचक्षष्कं वक्रं पश्चाद्वाति तथाऽयं प्रपर्चप्रविापवादी साक्षाद्धि | 

कम्--““अस्थलमनणु"? [व ° ६।८। <] ईइत्यादिकमुपनिषद्वाक्यमुपक्ष्य विङपनस्यान- 

मिधायकेन स्वभेकामपदेनाथीदिदखापयतीति ग्यर्पऽयं प्रयाप्तः। एके तु वेदोक्तक्र- 
त्कथैमिस्तत्तत्फटेपु मृक्तेपु कमे प्रछने पति पश्वौजज्ञानाधिकार् इति वणेयन्ति ॥ 
तदप्ययुक्तम् । भोगन कामल्यस्यासेभवात् । 

तथा च स्मयेते-- 
न जातु कामः कामानामुपमेगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्मैव भूय एवाभिवधते” इति ॥ 

[ भा० अद्रि अ० <८4 छो १२] 

त्मान्मतान्तराणामयुक्तत्वाज्तञानकमणोः स्ाध्यप्ताषनरूपत्वात्ततप्रतिषीचप्रतिपादक- 

त्वमेव तयोः संच्न्धः । अयिक्रारी तत्र जिन्ञाप्रेव न त॒ चिक्रीषुः | यश्च चिकीर्षोरपि- 

कारं मन्यते सर प्रष्टव्यः । वेदान्ताधिकारी यत्कार्यं चिकीषति तति का्यसामान्यं 

, किंवा कार्यविहेषः ! नाऽऽयः | कार्य॑प्तामान्यस्य वेदरानतेप्वप्रतीतेः । सत्यज्ञानादि 
वाक्येषु कुयीदितिपदस्याद्शनात् । विदोषपक्षेऽपि कोऽपतो कतेग्यो विशेषः रवि 
वापनं निरोधः पवा मनप्तो निरोध उत प्रतिपत्तिराहोस्वित्रसंख्यानम् । सवेधाऽपि 

2 

[00 न्क, = । क एः ~ ककन ४ [वि 1 
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१ क. ख. फठटसाधनेन । २ क. ख. ्जेयुरित्य" । ३ क. ख. 'मीलव' । ४ ख. ध. “ववि 
लयवाः ¦ ५ क. ख. "श्वात्साधि" । घ. श्वात्ामाधिः। ६ क. ख. ग कामफलस्या। ७ ग. ` तत्तस- 

तिरूपत्वात्तत्तत्परतिपादकमेः। < क. ख. 'पादक्रमेः। ९ग.घ. ड. री तच्वज्ञि । १०ग. घ. 

द, यस्तु चिः} १५ क ख. नासंनि' 1 १२. 'स्वित्द्या । 



८४ शरीमत्सायणाचार्यनिरवितभाप्यसमेतम्-- (र द्वितीयार् 

वेदान्तानां कार्यपरत्वं नोपपद्यते ! सत्यज्ञानादिवाक्यषु यथोकश्ापरनानिरोधां 

रप्रतिमापरात् । अनथनिवारकतवेन दुपुप्त्यादौ दृषएटत्रद्रासनामनोनिरोभागरेक्षिः 
चेत् । एवं तरिं सुपृप्त्यादिष््टन्तेनान्वयन्यतिर्कद्धिदधसवादता श्राप न 

त्यौ | नापि ततीयः पक्षः } कतौयकुमन्यथा वा कनुमशतयत्नागुरषतन 
प्रमाणैकजन्यायाः प्रतिपतेरविध्यप्तभवात् } नापि चनृधः } शब्दरगृक्त्यानरृत्तिर 
प्रसंस्यानस्य साक्षाक्कारहेएत्वामावात् । यथा प्रथमुप्रतृत्ते शब्द्यत सरक्नात्का 
जनयत एवमपक्दावृत्तेरपि । तस्मात्कार्यपामान्यस्य काय्रिजञेषम्य ग्रा वदन्तैर 
पा्यत्वान्न चिकीर्पोरत्राधेकारः, किं तु पिद्धवरह्मतसवस्थत्र प्रतिपाश्से।जिन्नासारेर 
धिकार इति स्थिरम् । ननु जिज्ञापोरपि वेदान्ताः परमिति ने जनेन तत 

ण्यस्येवाभावादिति चेत् 1 तत्र वक्तव्यम् । क्रि सावक्रामव्रास्यामाप्याभाव 3 
खिदग्रामाण्यहेतुपतद्धावात् । नाऽऽयः । स्वतः प्रामाप्याद्धीकारेण पाधक्रानपरक्त्व 
द्वितीयेऽपि किमनोधकत्वाद्रप्रामाण्यमुत बाप्रितत्वादथ व्ाऽनुादरकत्वान् | नाऽऽ 
“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आप्रीत्? [ए० आ० २ भ० १ ० १} इत्यादयव 
रवाक्याना(णां) “प्रज्ञानं ब्रह्म [ए०२।५। ३) इत्यादिमदहाग्राक्यानां च श्रवरणम 
बीधोपटम्मात् । कभैकाप्डोक्तव्योतिष्टोमादिवातयदत्वदार्थानां संम एताश्रत्रनरुध्य 
त्वलण्डाथं इति चेन्भेवम् । ५ पर एप नेति नेलयात्मा '' [ ब्हदाः० } हृत्यादित्वंप 
्शोधकवाक्यैः “अध्यूरमनणु? [वृ ३। ८ । <) इत्यादिततपद यसोभकवाव 

शोपितेतत्त्वपदाथेस्य पुरूषस्याखण्डाथतवात्रोधात् । नापि द्वितीयः } प्रत्यक्षानुम 
विधिनिषेधशाख्रादीनां मायाकस्मितमेदमाध्रि्य चरिता्थानां वासलवद्रैतनोभिकेद। 
बाधकत्वासतभवात् । 

भत एवाम्यत्रोक्तम्-- 

 भवाक्तवे ब्राह्मणे खमे कषिता श्रता यथा| 
त विरुद्धा तथा भेदो नद्धितेन विरुध्यते, [वा० ग्रु] इति ॥ 

नापि तृतीयः | आत्मतखवविषयस्य पुरोवादिनः प्रमाणान्तरस्यामविनानूषरादकत 
संमवात् । वेदान्तस्षिद्धान्तमजानद्धिगादिमिरछोविकरश्ाहं मनुप्य इत्यादिभिः प्रमा 
स्वस्वात्मम्रहणादस्ि पुरोवादिप्रमाणमिति चेत्] न ! तेषा दरेहाद्विविषयत्षेना $5त्मतः 
गोचरत्वं नास्तीति पूवंमेवानन्यलम्यं विषयं निरूपयद्धिरस्मामिः प्रतिपाद्धिततातः 
तस्माद्प्रामाण्यकारणामाबादद्धेदान्तानां स्वतःसिद्धे प्रामाण्यं तत्पुस्थितम् } एवमप्य 

पी नन पि, जानः क्का 8५.१५१ भी +्केनन न्मः 

१ ख. “थेविचार" । २ ग. सुपादौ । ३ क. शतेन परतः 1 ४ ग, "व्यमानत्फ। ५क 
तुताभा । ६ ग. व्वात्तञ्जिज्ञा। ५ क. ख. स्थितम् ¦ < ख, म. 'वल्तद्था" | ५ख.ग 
तप । १० ग. “येतच्ावः । ११ ख. ग. निषेधह्भि' । 
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त्मनः प्रकाशत्वेन घटादिवत्प्रमेयत्वं नास्तीति चेत् । मैवम् । घटादिभराहकेष्वपि 
वास्तवेषु ज्ञानेषु न्यायतो विचायमाणेष्वात्मन एव प्रमेयत्वात् । तथा हि-यत्प्रमातुमई 

ततरमेयं तदरहत्वं चाज्ञातत्वादात्मन एव युभ्यते न तु घयदेः । अन्ञानेनाऽऽबरतत्वमे 
जनातत्वम् । घटाद्स्त्वन्ञानकायत्वान्नाज्ञनेनाऽऽवृता 

अत एवान्यत्रोक्तम्-- 
८अन्नातरब्नुकायेस्य सपैस्यान्नातता न हि । 

अन्ञातत्रह्मकायैस्य जडस्याज्ञातता कृतः ॥ 
रज्जुपपं न जानामि गेोद्धुमिच्छामि मानतः । 
इति व्यवहृतिं प्राज्ञा नाङ्गी कृषन्ति केऽपि च | 
करं चाज्ञातत्वतो रम्यं तिरोधानं न चेतरत् । 
स्वयमेव तिरोमृते जडे काऽन्या तिरोहितिः । 
आविरभृते खरूपे तुं चेतन्येऽज्ञाननिभिता । 
तिरोषानाद्विल्ेषोऽस्ि डभ्रवखरे मषी यथा | 
चन्द्र महिनयेदराहुनीरमेषं न तु कचित् । 
एवं चेतन्यमज्ञातं जडं त्वज्ञानदेहकम् ॥ 
अतोऽनुमव एवैको विषयो ज्ञानलक्षणः | 
अक्षादीनां स्वतः सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता ॥ 
अनुमूतिग्रहायेव प्रवृत्तान्यपि दृष्टया । 
सामग्रयाऽखिरमानानि गर्हन्त जडप्त॑युताम् ॥ 
शुक्तिका ग्रहणायेव प्रवृत्तमपि रोचनम् । 
गृह्णीते रजतेपेतं श्ुक्त्येशं दोषयोगतः ॥ 
वेदान्तेतरपतामभ्री दृष्टेषा चक्ष्रादिका । 
तज्ञा धीरत्र गृह्णाति र्फूतिं रूपादिप्तयुताम् ॥ 
एवं च सति विभ्रान्तः कलिते रजते धियम् । 
प्रमाणे मनुते यद्वद्रपादो मनुनस्तथा ॥ 
भह्ण्यक्षादिमानत्वमिति स्यायविदां मतम् । 
रूपादावेव तत्वमिति मूढधियो जगुः? [वाक्यब्र°] इति ॥ 

„ १क, ख. शमेयत्वाह त्च ज्ञा 1 २ क. “मल्पतत्व ३ क. ख. "यस्तु्ञा। ४ क. ्ञानता। 

५फ.ख. तु चेतनाऽन्येन नि" । € क.श्वे तु नक्त. । ७ ग. श्यो ज्ञप्तिल। ८ क. ख. हते 
जडयुतान् । श" । ग. तेऽखिकसंयुतान् । शु। ९ क, प्रामाण्यं । १० क. ख. 'ण्यज्ञादि । 

११ ग, नन्मानमि' । घ. “न्मान्नमि' । 



८६ श्रीमत्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्-- [रेदितीयारण्यके- 

नन्वेवं पति विषयत्वनिरूपणाय पूर्वोक्तमनन्यलम्यत्वं विपर्ेतीति चेत् । न। 
मूढानप्रत्यनन्यलम्यत्वोषन्याप्तात् । ब्रह्मविद्या तु स्वैरपि प्रमाणेत्ेद्येव प्रमीयते 
अतः प्रमेयत्वं तस्य युक्तम् । किचाऽऽनन्द्वरूपतवेन पुरुषाथैत्वादपि प्रमेयत्वं 
युक्तम् । तदेवं विषयप्रयोजनक्तनन्धाधिकारिप्रमाणप्रमेयाणां स्द्धावाद्यास्यातुं येग्ये- 
सयुपनिष्याख्या प्रारम्यते । तत्राऽऽदौ परमपुरुषा्कामिनां ' श्रोणं तत्पाधनस् 
मामगेमुपदिरति- 

एष पन्था पएतत्करमेत ट्र हमतत्सलयम् , इति । 
एतच्छनदः संनिदितमथ परामृशति । सत च द्विविधोऽतरीत आयामी चेति । एप 

उभयविधोऽपि पन्थाः पुरुषार्थस्य मार्गः । साधनमियर्थः । कोऽयमतीतः कश्चाऽ5- 
गामीत्यपक्षायां तदुभयं विस्पष्टं निर्दिदयते । ““ अथिमीठे ? [ऋण मं मण० १ 
सू० १ ऋ० १] इत्यारभ्य “अह्नो रूपमहो रूपम् › [० आ० १अ० ५ 

ख० ३ ] इत्यन्तेनातीतपंनिहितयन्थेन यत्म्रतिपादितं तदेतत्कमे “ उक्थमृक्थमिति 
वै प्रना वदनि” [ दे०आ०२अ० १ ख०२ ] इत्यारम्य “ आचार्या 
आचायाः? [ एे० आ० ३ अ० २ ख० ९ ] इत्यन्तेन संनिहितेनाऽऽरण्यकद्य- 
रूपेणोत्तरम्न्थेन प्रतिपादितं यत्सगुणं निर्ुणे च तदेतद्रद्यैतदुमयमपि पृरुषा्त्ताध- 
नम् । तत्र कमेराब्देन तद्विषयज्ञानपुव॑कमनुषठानं तरिवकषितम् । ब्रह्महन्देन तु तद्धिषय- 
ज्ञानमात्रम् । अत एव मीमांसाभाष्ये भाष्यकारा आहुः--"अम्युद्रयफरं धर्मज्ञानं 
तच्रानुषठानापेक्षं निःश्रयप्रफटं तु बर्यन्नानं न चानुष्ठानान्तरपिक्षम्?' इति ! अतीतानागत- 
गन्थस्थय।: कर्न्रह्मणोरुमयोरपि पुरुपार्थहेतुत्वे कुतः काण्डभेद् इत्याशङ्कय वैरक्षण्यं 
विषयमेदादित्युच्यते । यदेतदुत्तरकाण्डप्रतिपायं ह्य ॒तदेत्सतयमनाध्यम् ¡ न हि 
तस्यान्यहयाधकं प्रमाणं पयामः । पृवकाण्डोक्तं तु कम मिथ्यात्वाह्माच्यम् । बाधकृप्रमाणं 
च नेह नानाऽस्ति [बृ° ।४॥] १६] इत्यारिकं बदटलमुषटम्यते । मिथ्यात्वेऽपि 
धीशुद्धिरैतुत्वाहुपदेयमेव । 

यथोक्तस्योभयस्य मागतं द्रदयितुमयोगब्यावृत्तिमन्ययोगम्यावृनति च विधत्ते- ॥ 
तस्मान्न प्माद्येत्तननातीयात्) इति । 

तस्परादुभयविधादान्नयमरगात्पमादं न कूर्यात् । कर्मानुष्ठाननक्ज्ञानयोरपंपादनं 
प्रमादः । तथा संपादयितुं प्रवृत्तेनप्याट्स्यादिना तत्परित्यागोऽपि प्रमाद एव । 
तदुमयं न कुयात् । अनेनायोगव्यृत्तिरुक्ता ! कृषिवाणिन्यादौ वा श्राखान्तरतिद्ध 
चैत्यवन्दनादौ वा पूरुपार्थप्ताधनतनुद्धया प्वृत्तितस्य पूर्वोक्तमाग त्ययः सोऽयमन्य- 
योगः, तदावृत्तिसतन्नातीयादित्यनेनोच्यते । तत्पर्वौक्तमर्मरूपमुमयं नातिका । 
` १क.ख.ग. गरिपरामाण्यप्र । रक. ल. न्तत चन्ाष्या रक द स्र २क. ख. "तीतों यश्वाऽऽ“। ३ क. ख. सत्यं न गा" । 
४ क. "पि बाधसिद्ध' । ख. "पि दुधोपिद्धिः । ग. "पि बाधापिद्धि' । 

+ 



#॥ 

अध्या०१ख०१] एतरेयारण्यकम् । ८७ 

तमेवौनतिन्छमं खपक्षप्ताधनपरपक्षदूषणाम्यां ददयति-- 

न ह्यत्यायन्पर्वे येऽल्यायंस्त परा बभूबुः, इति । 

एवे मह्यो व्यासवसिष्ठादयस्तमुक्तं पन्थानं नेत्राल्यायन्नात्यक्रामन् । ये तु 
नास्तिका अत्यक्रामंसत प्रराबभरूुः परामृताः पुरुषाथाद्ध्टाः । 

ब्राह्मणेनोक्तस्या्थस्य दाठ्याय मन््मुदाहरति- 

तदुक्तमृषिणा भरना इ तिस्चो अल्यायमीयु- 
यन्या अकैमभितो वितिरे । बहद्ध तस्थो 

भुवनेष्वन्तः पत्रमानो हरित आ तिवेशेति, इति । 

तत्ू्वोक्तमार्गीतिकरमानतिक्रमयोनधानाधावित्येतदयनातमूषिणा केनचिन्मच्- 

श्ना परुषेण तन्मन््ररूपया वाचा कयाचिदुक्तम् । ̂ “ प्रना ह ” [ ऋ० सं* म० 

८ स॒० १०१ ऋ० १४] इत्यादिको मन्त्रः | ब्राह्मणक्षत्रियविग्दद्राः प्रजास्तासां 

भागचतष्टयेन विमागत्रयवर्तिन्यस्िस्नः परजा वेदिकमागेश्रद्धारहिताः सत्यो यथो- 

क्तस्य मार्मस्याद्यायमतिक्रममरीयः प्राप्ताः । रोके हि गुरुशाखोपदेशरहितानां बाहु- 

स्यम॒पटम्यते तत्प्रमिद्धिद्योतनार्थो हश चतुर्थभागेऽवस्थितानां प्रनानां मध्येऽ- 

न्याः काशचित्मना अकंमचैनीयमयिमभितो निधितरिभ्रे निविष्टास्तदुपासने प्रवृत्ता 

इयर्थः । भुवनेष्वन्तः सवेषु छोकेषु मध्ये ब्रदसपरौढं सवैजगत्प्रकाशकं ह प्रपिद्ध 
मदित्यमण्डलं तस्थौ, तन्मण्डल्वतिनमप्यन्याः कश्चित्प्रना अभितो निविष्टा इ- 

न्वयः । पवमानो जगतः श्रुद्यर्थ समदा सचरन्वायुदैरितः सव दिश आ षिव । 
त्मप्यन्या अभितो निविष्टा इत्यन्वयः । इति शम्दो मन्नप्तमाप्त्यथः । 

तस्दा ऋचः प्रथमपाद व्याचषटे- 

प्रना ह तिस्लो. अल्यायमीयुरिति या वै 
ता दमाः भरनास्िस्लो अलत्यायमायस्तानी- 

श मानि वयांसि वङ्गावगधाश्वेरपादाः, इति । 

ताः पूरमन्नोक्ता इमा अस्ममिदर्यमानाः धरद्धारहिताज्जिविधाः मरना याः 

काश्चिद्ैरदिकस्यातिक्रमं प्रप्तास्तानि तथातिधभ्रजानां शरीराणि तद्ोषफर भाक्त प्रवृ 

तानीमान्यस्मामिष्दयन्ते । सामान्यतः प्रोक्तानां पुनवयांपरीत्यादिना विरेषनि- 

देशः । वयांसि पक्षिणः काकगृघादय आकारो दृदयन्ते । सोऽयं पक्िसंपरल्िविधानां 
[वि 1 पि 

ल~ न मनक 49 

प्रना ह तिखो०--ऋ० प° म० ८ सू० १०१ ऋ० १४। 
क ५889 मे > णः). -नोनम जनेन 1 नका क म 

१. घ, श्वातिः।२ग. घ, ड, 'चिदप्रोष्त। ३ ग. केऽपिदहि। ४क. घ. ड. पूत्राक्ता 

॥ । 



८८ भरीमत्सायणाचायंविरचित्तभाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यके- 

प्रजानामेको मागः । वङ्गा वनगता वृक्षा अवगधा अवन्ति मनुप्यादीतव्रक्षनि तै. 
ध्यन्तेऽभिकङ्क्षयन्त इति वीहियवा्या ओषधयोऽवगधाः । “युध अमिकाङ्क्षा- 
याम्" इति घतोगेधशब्दनिप्पत्तिः । सोऽयमोपयिव्रनस्पतिरूपः प्रजानां द्वितीयो 
रािममो कौत । ईरपादा उर(रः)पादाः सर्पा भूविलवापिनः सोऽयं ततीयो राक्िः। 
तदेतत्परनात्रयं वैदिकातिक्रेमदोषनन्यं नरकमनुमवति । । 

दितीयपादं व्याचष्टे- 
न्यश्न्या अकंमभितो विव्रिभ्र इतिता इमा; 
भजा अकंममितो निविष्टा इममेवामिम्, इति । 

योऽभ्निराहवनीयादिषरूपो दर्यतेऽयमेवार्चनयित्वादर्क शलर्ः। 
ततीयपादं व्याचष्टे-- 

बृहद्ध॒तस्थां युवनेष्वन्तरित्यद् उ 
एव बृहृद्धुवनेष्वन्तरसाबादिलयः, इति । 

वृहच्छब्देनाऽऽकशे ददयमानपदृस्तेनोमण्डल्येव किक्षितम् । सर्मनगतप्रकाशक- 
त्वेन प्रीढत्वात् । तेन च मण्डेन तत्रवरस्थितोऽषावाद्टिलय उपक्षितः । 

चतुथेपादं व्याच््े-- 
पवमानो हरित आ कितेशेति वायुरेव 
पवमानो दिशो हरित आवरिष्टः, इति ॥ 

इत्येतरेयब्राह्मगारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके भयमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥१॥ 
पादप्क्षाटननिष्टीवनादि परेशस्य शोषणेन इुद्धिरेनुलादयं वायुरेव पवमान इतयु 

च्यते । प्राच्यादिदिशस्तत्ततकर्ममु विहिताः सलोऽनुषटानैकल्यं हरन्तीति हरिच्छन्दे- 
नोच्यन्ते । वायोरि सैचारात्त्राऽऽवि्टतवम् । वैरिकातिकरमं कृतवत्यः प्रनाल्ितिधा 
अपि पक््यादिर्पेण नरकजन्मानुमवन्ति, चतूर्थभागवपिन्यश्च श्रदधायुक्ताः प्त उत्त- 
मटोकपराप्यथैममिवायवादिदेवता उपाप्तत इवेव" हानिघ्रच्योमेन्रणोक्तत्वद्विदिकमेतं 
पन्थानं सवेथा नातिक्रामेदिवयर्थः ॥ ` ^ 

इति श्रीमत््तायणाचायैविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकश देतरेयनाह्मणारण्यक- | 
भाष्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ | 

न्यन्या { अकेममितो०-ऋ० स० म० ८ सू० १०१ ऋ० १४ । बरहद्ध 
तस्थो०- ऋ पं म० < मृ० १०१ ऋ १४ । पवमानो दस्ति आक्निश०-- 
ऋ० प्० म ८ पर० १०१ ऋ० १४। । 

१. ड, वनगा। २ग.दरपादा। ३ख.ग. क्रमेदोः) चक, श्वं ञानिष्रद्धैमः । ग, 
वे ज्ञानवृद्ध" । 



अध्या० {ख०र] एतरेयारण्यकरम् । ८९ 

अथ द्वितीयः खण्डः । 

म 

पर त्तरकाण्ड.रूपो द्विविषो मार्ग उपदिष्टः । तत्र “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषनिति यज्ञेन दानेन" [ बृ०्उ० ६।४।२२] इद्यवं विव्रिदिषाहेतत्व- 
श्रवणातप्मथममनुषेयतवेन पूर्वकाण्डे यज्ञादीनि कमाण्युक्तानि । तेः कर्मभिरुतन्नायामपि 
विविदिषायाम् ““हइयते त्वम्यया बुद्या'” [काठ० ३। १२] इति श्रुतरेकाम्रचित्तस्येव 
ब्रहमद्रीनतुत्वात्त काग्यसिच्यर्मिन्काण्डे प्रथमपुपाप्तनममिषीयते । तचेोपापतनं 
द्विविधम् । बरह्मोपाप्तनं प्रतीकोप।पनं चेति । ब्रह्मण एव गुणविशिष्टत्वेन चिन्तनं 
्रह्मोपसनम् । प्रब्डोकिकपदाथवाप्तनोपेतस्य तत्परित्यागेन बरह्मणि वित्तस्याप्र्र- 
शाद्रद्यमावनया छौकिकव्युचिन्तने प्रतीकोपापतनम् । तै प्रतीकं द्विविधम् । यन्नाह 
हिरभृतं यज्ञाङ्ग चेति । तत्र महाततान्तवहुविधयज्ञवाप्रनावासितस्य यज्ञङ्े सहता 
चित्तं प्रविशतीति मत्वा “'उक्यमुक्थम्' इत्यादिनाऽङ्गावबद्धमुपाप्तनमुच्यते । एतेष्व- 

ङ्गाववंदधषुपासनेषु पश्च विचारा मीमांप्तायां प्रबरृत्ताः । ऋत्विज एवात्राधिकारो न यज 
मानप्येलयेको विचारः । कमोङ्गष॒ प्रतीकेष्वेव प्रयिग्यादिददिवतादृष्टिनं तु देवतायामङ्गह- 
ष्िरिति द्वितीयः । यस्यां शाखायां यच्यानं विहितं तच्छाखागत एवाङ्के तदिति नास्ति 
नियमः किंतु शाखान्तरगतेऽप्यज्ग इतिं तृतीयः । यावन्तयङ्ावबद्धान्युपा्तनानि सनिति 
तावन्ति सवीण्यनुष्ठेयानीति नासि नियमः किं त्वेकं बहूनि वा स्वेच्छयेति चतुथः | 
कमीनुष्ठानकेऽङ्गाववद्धोपाप्तनान्यवदयमनुष्ठेयानीति नास्ति नियमः किंतु स्वेच्छया 
तदनुष्ठानमिति पश्चमः | 

तत्न प्रथमो विचारस्तृती याध्यायस्य चतुथंपादेऽमिहितः-- 
॥ अङ्कध्यान याजमानमाििज्यं वा यतः फडम् । 

ध्यातुरेव श्रतं तस्माद्याजमानमुपाप्तनम् । 
भुयादेवंविहुद्रातिल्यातिज्यं वु स्फुटं श्रुतम् । 
क्रीतत्वाटत्विनस्तेन क्रतं स्वामिक्ृतं मवेत् । 

अङ्गावबद्धेषपाप्तनेष यजमान एवानुष्ठाता नत्विक्, ध्यातुः फट्श्रवणात् । फं तु 

यजमानस्थेवोचितं स्वामित्वात् । तस्मात्फटिनो यजमानप्येव ध्यातृत्वमिति प्रपत ब्रूमः। 

एवं विदुद्राता ब्रुयािति वाक्यशेषादुद्वातुरुपाप्तकलवं स्पष्टं श्रूयते । युक्तं चैतत् । 

ऋतिविजामहोषकतेव्यानुष्ठानाय यजमानेन क्रीतत्वात् । तस्माविवक्ृतमपि यजमाने- 
नैव कृतमिति फदितत्वेपपत्तरुपाप्तनमृतिजां कमं । " 

१ ख. 'स्तुनधिन्त' । २ ख. ग. तत्र । ३ ख. ` व्विज्यत्वफलंश्च । घ. ङ. [प्विज्यत्व स्फु । 

भ्क.तुफलेश्रु'। षग स्मृतम्! ६ क.ख.ग. ते! तस्ययु 1 ७. ड. तेव्यत्मनुज्ञाना "। 

१२ 



॥, 

(म ९.० भ्रीमत्सायणाचायविरविनयाप्यसमतम् -- (रद्विनीयारण्यके- 
द्वितीयो विचारकरतुथाध्यायस्य पथमपादे दरिनः-- 

“आदित्यादावङ्गटिरद्धे रव्याद्रिभीरन । 
नोककर्षो बह्मनतेन द्योतनि (च्छि)कौ मतिः 
आदित्यादरिषियाऽङ्ानां सम्करे कमणः छट | 
युज्यतेऽतिश्यस्लस्मादर ङप्वकादिदृ्यः | 

^ य एवापतो तपति तमृद्वीथमूपासरीन =” इन्यादि्यदेवनां प्रतीकं त्वा कर्माङ्ग- 
भूताद्रीदृषटिः कतैव्या । त्रिपर्ययेण वा करमाङ्ग आद्त्य । भादिष्येद्रौभयेरुमयो- 
मेहयफार्यतवेन पुवीधिकरणोक्तोत्कन्यायावतःरेण नियामकाभावात् । इति प्रति वृमः 

। श आदित्यदष्या कमा सकते्यम् । तथा सति टृष्टिमिः मम्करतस्य कर्मण; फषटाति. 
शयपतमवात् । विपयेये तु कमङ्गिरादिव्यरेवतायां म्करनायां त्करसिप्यति। न दक्रियासमिक़ा दैवता फरस्य प्ताथनं मवनि, अन्यथा देवताया; पाधारणलन यन. मानायनमानयोः फलपाम्यप्रङ्गत् | तस्माद ङगषवादित्यारिदय; कताः ! | 

तीयो विचारसतृतीयाध्यायस्प तृतीयपादे दानः -- 
“उक्थादिषीः स्वशाखङ्ष्मेवान्धत्रापि तरा भरत् | 
सांनिष्यत्सस्वदाखङ्ेपमेवा। मयत्रतिष्ठमे ॥ 
उक्थोरीथादिप्ामान्यं तत्तच्छरस्ैः प्रतीय | 
स्या च तनिषतरीधस्ततोऽन्यत्ापि यात्या ॥ 

अङ्गावनद्धोपापनेपूक्थशच्ञस्य कर्मा प्रमिन्या दिच्टिरतरेयोपरमिषदि शथे । उकं हु के पीतवयारिशालानरेषवपि परिहितम् । तत्र एभिकदषिरितसेयगतोकथ एवं व्यवतिष्ठत उत कोषीतक्यादिष्वुवर्तत इति पदेहे पति पनिहितत्वातलश्चासानयामिवं गयवस्थिेति प्रते वमः । उक्यशब्दसततनमृस्यय। दृतय पशासरगतमृकथपतामान्य- माचष्टे | तत उतक्थशुतिवशात्सवेशासागतेकमष्वनृपरृ्तिः प्राता ] शरुतिः संनिनेष्रही- यप्र, तक्माक्कचिद्रिहिता धी; शाखान्तरेष्वनुगच्छरति", | | चतुर्थो विचारसत्रैव दक्षितः-- 
(तमुचयोऽङ्वद्धेयु याथाकाम्येन वा मतिः । पमृचचितत्वज्ञानौ त्व(त)ढद्ेषु स्मृचः ॥ 
गहं गृहीत्वा स्लोत्रस्याऽऽरम्म इृत्यादिवने हि । भूपते सहमावोऽत्र याथाकाम्यं तते मेत् } | द्विविधानि प्रतीकानि, ऊेकिकानि क्मङ्गाणि च} तत रोकरिकिषु प्रतीके , १ स. सह्याः २व.ठ न; ध्यात सश २ष. ग्मः र्दन र त्वातु स्वसा ।५क्, नन सबन्पेषु । ख. म, श्ना तद्धापरषुः । 

॥ 



= 

~) 

अध्या० {ख०२] एेतरेयारण्यकम् । ९१ 

निर्णयः पू्वौक्तः । अत्र कमाङ्गेषु समुचययाथाकाम्ये विचरते । तत्र कमाङ्गाणि 

समुचचित्यैवाुष्ेयतया प्रयोगविधिप्रपितानि । तथा चाङ्गतच्रतवादज्ञाववद्धोपाप्ना- 

नामपि समुयनियम इति प्रत बूमः--“ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोघ्रमुपा- 

र्यात्" “स्तुतमनुशं्ति' इल्यादो यथा ग्रहस्तोत्रे्तनादीरना नियतपौवापथैण 

सहमावः श्रुतो न तथोषासनेषु शरूयते । तसमाद्विकर्पपतमुचययोयाथाकाभ्यम् । 

पञ्चमो विचारस्तत्रेव दरतः- 

(नित्या अङ्गावबद्धाः स्थुः करमस्वनियता उत । 

पणवत्करतुसबन्धो वाक्याच्नित्यास्ततो मताः ॥ 
पृथक्फटश्चतेनैता नित्या गोदोहनादिवत् । 
उभो कुरुत इत्युक्तेः कर्मोपास्यनुपासतिनोः ॥ 

उद्रीथादिषु कमोङ्गषु प्रतिमारिवत्मतीकमृतेषु विधीयमाना देवतापास्तयोऽङ्गाव- 

दंद्धाः । ताश्च कमसवतुष्ठीयमनिषु कमाडवननियमेनानुष्ठतव्याः । कमप्रकस्णमारम्या- 

ध्ययनाभविऽपि वाक्यात्कतृततनन्धोषपत्तेः । यथा-- यस्य॒ पणमयी जुहू. 

वति» इलयनारभ्याघीतस्याग्यमिचरितनुहूद्रास वाक्यात्करतुसंबन्धः तथा--“ य 

एवं विद्वानुद्वायति” « एवं विद्रान्प्ाम गायति " इत्यादिष्वव्यभिचरिततत्कतुपं- 

बन्धिप्ताम्नो(मो)द्रीथादिद्वारा तदुपाप्तनानां क्रतुपबन्धः प्रतीयते । तप्मात्कम॑ 

नियता उपास्तय इति प्रति ब्रूभः- गोदोहनादिवदनियवा उपास्यः । यथा “चम् 

तेनापः प्रणयेत्" “गोदोहनेन पशुकामस्य" इत्यत्रप्प्रणयनमाश्रिय विधीयमानमपि 

मोदोहनमक्रत्वर्भत्वदच्छिक न तु प्रणयनादिवियतं तथा कमां्ञाण्याश्रिल विधीय- 

माना उपास्तयो न क्रत्वथीः किंतु पुरुषार्थाः । कमेफरालयथक्फश्रवणात् । “वषेति 

हासे" इति पश्चविये सामनि वृष्टदेवतामुपापीनस्य कामद्रष्टिः क्रतुफत्यक्फढ- 

सेन श्रयते । किंच ५ तावुभौ कुरुतो यशरेवं वेद यश्च न वेद् " इत्ाक्िनङ्गावबद्धो - 

पाक्तिवाक्यशेष उपाप्रकानुपासकयोरपास्त्याधारभूतेन तेनाङ्गेन कमानुष्टानं विस्पष्ट- 

समास्नायते । तस्मातकर्मसखनियता उपास्तयः” तदेतैः पञ्चमिषिचारनि्णीतमज्ञावनद्धो- 

पासनं नानाविधविशेषणविशिष्टम्--““उक्थमुक्थम्'' इत्यारम्य “आत्मा वा इदम् ̀  

इत्यतः प्राक्तनेन मन्थेन प्रतिपाद्यते । तत्राऽऽदौ महात्रताङ्गमूते निष्केवर्यास्यशखे 

प्रिव्याद्यायिदैविकदेवतादृषटि वागादयाध्यास्मिकदेवतादृष्टि च क्रमेण विधित्सुः प्रथि- 

वीध्यानं दशेयति- | 

उक्थमुक्थमिति बै भजा वदन्ति तदिदमेवोक्थमियमेव 

१क. ष्टम \ रग. "सै चोन्नी"। ३ क. पदितत्तत्र । खय. घ. ग्दिषु तत्प्र । ४ क. 

ख. भावे सति वा । 



९२ शरीमत्सायणाचायविरचितमाप्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यके 
पृथिवीतो हीं सर्वयु्तष्टति यदिदं किंच, इति । 

उक्थं शचरम्, उत्तिष्ठलनेन देवतप्रपताद इति व्युत्पत्तेः । तत्र यनं निप्पादयन्तो 
होतरयजमानादयः प्रजासत्तच्छञ्चे ध्यातम्यं रहस्य स्वरूषमन्ञात्वा केव नाममान्र- 
णोक्थमुक्थमिलयेष ठयवहरनिति। तद्रहस्यं त्वभिधीयते- तट्क्वस्वरूप मिदमेव तक््य- 
माणं येयं पृथिवी दयते सैव तद्रूपम् । इतो हि एरथिव्याः सकाशादिदं स्थावरनङ्ग. मर्पं सवं जगदुतिष्ठति तप्मालरथिव्या उक्यतं युक्तम् । उक्ये प्रवादि 
कतव्येत्यथः | 

तेन शस्ेणार्चनीये देवेऽधिदा रखपबन्विनीपु मायग्यद्वित्रचान्ञीतिप्व्रदटि 
च विधत्ते- 

तस्यानिरकोऽन्नमशीतयोऽसनेन हीदं सर्पञ्चते, इति । 
तस्य शसखरस्य परबन्धी योऽयमकों ऽच॑नीयो देव स)ऽयमप्रिखलूप : । याश्च गाप. 

नीवृहत्युष्णिक्डन्दस्कस्तचानामीतयलिविास्ताः प्व अन्नखरूपाः । तप्मात्कार- णाल्ठोकिकः पुरषोऽननेनेदं सर्व पराणिनततमश्ुते म्यामोति । अन्नवन्तं परुपं प्य जनास्तछ्ामाय सेवन्ते । 
पू्वक्तएथिव्यादिवदुक्यदेवताशीतिष्वन्ताश्िवासन्दि विधत्ते -- 

अन्तरिक्षमेवोक्थमन्तरिक्ं बा अनु पतन्त्य- 
न्तरिक्षमनु धावयन्ति तस्य वायुरर्कोऽ्र- 
मशीतयोऽन्नेन हीदं सर्ममश्चुते, इति । 

परतिणः पर्वऽप्यन्तरिपषमनुपत्योपरि पतन्ति संचरन्ति, मनुष्याश्च भूमेरुप्य॑न्त- रिक्षमवकाशपनुपरलेवाश्वनरीवर्दारीन्धात्रयन्त, तस्मादन्तरिक्षस्योक्यतं युक्तम् ।* 
घुखोकादिदृष्टि विधत्ते-- 

असावेव दोर्क्थमयुतःपदानाद्धीदं सवेति 
ति यदिदं किच तस्यासावादिलयोऽकोऽन्नम- 
शीतयोज्त्ेन ददं सर्मश्ते , इति | 

अमुतो दुोकादधूभो परदीयते यद्वृष्टिजछं तस्माज्जद्प्रदानादिदं सर्भमोपधिवन- 
सपत्यादिकं यच्किचिदस्ि तदुततष्ठति तस्माद्दुेकप्योकयतव युक्तम् । 

नृपशोवुद्धि्तमाधानायोक्तवक्ष्यमाणयोर्ध्यानयोषिमागं दरोयति-- 
इ्यधिदेवतमथाध्यासमम्, इति । 

दैवतानि धभिम्यादीन्यविङृल्य प्रकत ध्यानमधिदवत्तम् । तचे्युक्तप्रकारेण 
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व्यवस्थितम् । आत्मानं मनुष्यज्ञरौरमधिङ्ृत्य प्रवृत्तं ध्यानमध्यात्मम् । तथानन्त- 
` रममिधीयते । 

तत्राऽऽदौ श्रा्रे शरीरदष्टं विधत्ते- 

पुरुष पएवोक्थमयमेव पहासनाप- ॥ 
तिरषटयुक्थमस्मीति विद्यात्, इति । 

शिरःपाण्यादिमान्देहः पुरुषस्तस्य महत्त श्रष्ठत्वम् “अयं पुरुषो बह्मणो डोकः 
[ एे० आ० २अ० १ ख० ३] इत्यत्र वक्ष्यते। प्रजापतित्वं च ^“ तस्य वाचा- 
सृष्टौ प्रथिवी चश्चिश्च ” | ० ० २अ० १ ख० ७ ] इत्यत्राभिधास्यते। 
तस्मादुत्कषदेतुत्वादे हस्योकेथत्वम् । तचोक्थमहमस्मी येवं ध्यायेत् । नात्र विदिषातुः 
प्रमाणनन्यं ज्ञानमाचष्टे किंतु पुरुषत्रा ध्यानक्रियाम् । यद्यपि “ विद ज्ञानि 
[ अदा० ग० प० ] इति धातुस्तथाऽपि ज्ञानध्यानयोमीनसत्वप्ताम्येन ध्यानमन्न 
विवक्षितम् । उपासनाप्रकरणस्य वर्तमानत्वात् । नन्वहमुक्थमस्मीव्येतन्मीमां पतया विर्- 

द्धम् । त्र हि चतुथोध्याये--“ आत्मेति तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ? [ ० सू 

भ०्पा० १स्० ६] इति सूत्रेण तत््वविद्यायां ्रह्मोपाप्तनेषु चाहंग्रहममिधाय 
५“ नप्रतीके नहि सः?! [ ्र°्परू० अ० टपा० १सू० ४ ] इतिसूत्रेण प्रती- 
केष्वहग्रहो निवारितः । अन्र चोक्थं प्रतीकम् । तस्मादहमुक्थमस्मीत्यहंम्रहो न युक्त 

इति चेत् । नायं दोषः । तस्मिन्सूत्र न्यायबहदेवाहगरहस्य निषिद्धत्वात् । इह तु 
वचनबादहंमहो विधीयते । “ किमिव हि वचनं न कुयान्नासि वचनस्यातिभारः " 
इति हि शाखकाराणां डिण्डिमः । यद्यपि कृत्खरमुपास्यसखरूपममिधायान्तेऽदहग्रहो 
वक्तवयस्तथाऽपि वक्ष्यमणेषूपास्यावयवविरोषेषु प्रलेकमहंग्रहसिद्धयथमादाकेवापनो 
विधीयते| | 

आयिदैविकरष्टान्तेनाऽऽध्यात्मिकमुखदष्टि विधत्ते- 
तस्य मुखमेबोक्थं यथा पृथिवी तथा, इति । 

` ° तस्य पुरुषस्य देदरूपस्य यन्मुखं तदूृषटिरुक्थे कतैव्या | अधिदैवं यथा प्रथमप्- 
योयेण पृथिवीदष्टिलद्त् । 

अ्चनीये देवे वाग्दष्टिमश्षीतिष्वनदषटि च विषत्त-- 

तस्य वागरकऽन्नमशीतयोऽन्नेन हीदं सवेपश्चते, इति । 
 आधिदैविकान्तरिकृ्टानतेन द्वितीयपयायं विधतते-- 

नाधिके एवोक्थं यथाऽन्तरिक्षं तथा, इति । 

१ क. “दृद्ष" । घ. "दुक्त" । 



९४ शरीपर्सायणाचायनिरचितमाप्यसमेतम्-- [रद्ितीयारण्य्क- 
देवे प्राणदृष्टिमह्नीतिष्वन्नदष्टि च विधत्ते-- 

तस्य प्राणोऽकोऽन्मश्ीतयोऽन्नेन दीदं सर्ममश्रुते, इति । 
भृषोरधसतान्नापतिकाया मृं निच्रदेशं प्रशसति-- 

। तदेतद्र्रस्य विष्टपं यदेतासिकायं विनतामिव, इति । 
नासिकायाः सेवन विशेषेण नतमलयन्तनिभ्नं यन्मूढमस्ति तदतद्र्रस्याऽऽ. 

दलस्य विष्टपं स्यानम् । “अपनो वा आद्वि्यो बधः” (तैत्ति०] इति श्रुत्यन्तरात् । तच मूर ह्मणः स्थानत्वाद्रलयोपधेरादिलस्यामि स्थानम् ] ध्यानस्थानलं च प्रश्रः राम्या जावाखा आमनन्ति --““ कतमचःस्य स्थानं मवततीति भुवोः प्राणस्य च संधिः स एष दोर्टोकस्य प्रस्य च संधिर्भवति " [नाबा० स्र २ ] इति । विनत- मिवेतीवशब्दोऽनथेक एवकारार्थो वा | 
तृतीयपर्याये विधत्ते- 

रुलाटमेवाक्थं यथा द्ौस्तथा तस्य च्चरकोऽ. 
भमशीतयोऽजरेनं हीदं सर्भमक्चते, इति । 

आधिदेविकराध्यात्मिकपर्यीयेषु पष्प ध्यातम्या अग्न्याद्रयो वित्रिधाक्तद्रद- शीतिषु ध्यातव्यस्यापि नानाविधत्वशङ्कां व्याव प्वोक्तमनेकत्वध्ानं प्रशप्तति- 
समानमशीतयोऽध्यात्मं चाधिदैवतं चान्नमरेवा- 
न्नेन हीमानि सर्वाणि भूतानि समनन्ती; अन्म 
नेमं लोकं जयत्यन्नेनायुं तस्मात्समानमक्नी- 
तयोऽध्यात्मं॑ चाधिदैवतं चान्नमेव, इति । 

गायन्य बात ओष्मिहयश्च याः पर्वस्तृचाश्ीतयलाः सवां अध्यातािरिक- पथांयेषु पतेध्वप्यत्भेवेतयेतत्समानम् । न त्वननादन्यत्किवित्तापु ध्येयमल्ि । भ- प्याल्यन्तं प्रशस्तत्वात् । इमानि सर्वाणिं मतानि पाणिनो ऽतेन समनन्ति प्तम्य- क्चे्टन्ते । अच्नजन्यस्य बस्य शरीरचेषटदेतुत्वात् । पतानुनापिका समनन्तीति पुति. रक्त यप्रततिद्धा(दष्योथी । न केवरमन्न्य चे्टहितुत्वं कफं तु छोकद्वयमपि तेन जितं भवति । अन्नप्रदानेन मनुष्याणां वरयत्वमेतहछोकस्य जयः । शाखीयेणानदा- नेन देवतातुष्टिः स्वगीढोकमयः । तदेवमन्नस्य॒प्रशसत्वातत्वाश्षातीनामचहूपत्व- 
मेव ध्येयम् | 

उक्थे ध्यातव्यतेनोक्तायाः पृथिव्या भोकतृमोग्यरूपकृत्तनगहूपत्वध्यानं श्रधत्ते- ५५, 

तदिदमन्नमन्नादमियमेव पृथिवीतो हीदं 



#। 
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सभेमुततिष्टति यदिदं किच; इति । 

रोके यदन्नमसि यच्चानादं मेोक्तजातं तदिदं सवेजगद्रूपमियमेव पृथिवी । 

पमिव्यास्तदात्मकत्वं ष्येयमिवयर्थः । यक्किचिदिदं मोक्तृमोग्य नातमस्ति तत्स्नमितः 

प्रयिव्याः सकाशादुत्पन्नं त्तस्मात्तदात्मकत्वं युक्तं पृथिव्याः । 

कृत्लमोक्तमोग्यात्मकत्वमुपपादयति-- 

यद्ध किंचेदं मेती रइ तदसौ सवेपत्ति यदु किंचातः 

मेती ३ तदियं सर्परमत्ति सेयमित्याद्याऽ्री) इति । 

यक्िवेदं प्राणिजातं प्रथिव्यां वमानं रेते प्रेति त्रियते । ^ इर गतो ”” 

[ अदा० ग० आ० ] इयस्य धातोः परूरस्य मरणाथतवं द्रष्टव्यम् । ^“ इण गतो '? 

[ अदा० ग० प० ] इति घाते तदशनात् । भूमौ मतं तत्सवं प्राणिजातं खानुष्ठित- 

पण्यक्ैवशत्छै गच्छति । तच स्रगस्यमसौ खगैरोकोऽत्ति भक्षयति वर करोति। 

यदु किंच यदपि फिचित्खर्मस्यं प्राणिजातं खकर्मफलमोगे समि परत्यतोऽपमात्ख- 

गलमैति मृतो( त्वा ) भूमावागच्छति तत्समागतं सरवै प्राणिजातमियं भूमिरत्ति 

भक्षयति वज्ञ करोति। मूमो यागं कुवेन्तो यजमाना मरणादूर््व सर्ग मक्त्वा पुनभूमा- 

वागच्छन्तीति वाकयद्रयस्या्भः । तत्मिदध्य्थ ष्ुतिद्यं द्रव्यम् । मेते इलयेकारस्या- 

कारघुतिरिकारपहिता व्याकरणे विहिता [पा०प्ू० जन < पा० ९० १०७ ]| 

एवं सति सेयं मूमिरि्यक्तेन प्रकारेणाऽऽद्याऽपि मवति । अन्री च मवति । 

भूमिष्ठानां यजमानानां खर्गे यदेवतापारतच्यं तदैतद्रुमेरादत्वम् । स्वगेस्यानां च 

पुनरागमने सति तेषां व्शीकरणरक्षणं स्वातच्यं भूमेरततृत्वम् । अनेन प्रकारेण ङृत्ल- 

भोग्यमोक्तरूपा परथिवी । 

एतद्गुणध्यानस्य फङ्माह-- 

अत्ता ह वा आद्यो भवति; इति । 

अत्ता योऽव ढेक मोक्ता यश्वाऽऽो मेोग्यः पदार्भसतदुभयरूपेण स्तवात्मके) 

मवतीत्यथंः । 

ननु ढोके कथित्छामी मलैः सेव्यमानो शरलानां भोक्त मवति तथा जीवितभरदा- 
3 (~ ध ५ च ~ ष) ~= 

तत्वेन शरतयर्ुन्यत इति भोग्योऽपि मवति । अनेन न्यायन सर्वोऽप्यन्येरुपक्रिय- 
== 

५ 

१ ख, ग. “सिद्धां । 



, 

९६ श्रीमत्सायणाचायंपरिरयितभाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यक्े- 
माणो भोक्ता स्वयमुपकरषैनमोग्यश्च भवति । तथा सत्युपाप्तनफटरूमे माक्तमोग्यातम- 
कृत्वे को नाम विशेष हृतयाश्ङ्कयाऽऽह-- 

न तस्येशे यन्नाद्यायदैनं नाचः, इति । 
एयेतरेयत्राह्णारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यक्गे पथमाध्याये 

द्वितीयः खण्डः ।॥>२॥ ॥ 
अनुपाप्तको छोकिकः पुरुषः स्वरपर्मकीप्राततमश्चनादिकं शरिगरदेवात्ति न तु मई 

सवस्य स्वकर्मपरापि[त]तामावात् । तथा सति यदसु सभं नाद्रान्न मुञ्जीत तस्य 
वस्तुनो नेशे नेष्टे स्वामी न मवति । उपासकस्तु हिरण्यग्रूपः सन्पर्वमत्तीति 
पवस्य स्वामी । सोऽयमेको विरोषः । वाशब्दः समुचयवाचीं । यद्रा यस्माच कार्. गदिनपुपक्तकं नाबयुल्ये पुरुपा न मज्ञर्तस्मातपराथीनलक्षणं मोगल नालि दुवाप्कृत्य तु तद्तीत्ययमपत विशेषः । ननु मेोग्यलाभत्रे सत्यायो मवतीति कथमुच्यते । नायं दोपः । पराधरीनलवहक्चगस्य मोग्यलस्मेव निपेधत् । आदयो भवतीलनेन तु स्वात्ममूतपर्वमोग्नातरूपत्वममिपरीयत इति न केऽपि तररोचः ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचार्यव्रिरचिते माधवीये वेदाथैप्रकार रतरेयनाह्यणारण्यक- 
भाप्ये द्वितीयारण्यके प्रयमाध्यामरे हितीयः खण्डः ॥२॥ 

षये म नी ०५. दिक्) २.५०५४. भ् (कक) +. ०६.५६५ 

जथ तृतीयः खण्डः। 

पूरतरोकयेषु पुरुपत्वदृषट व्रिषातुं पुरुषस्य महत्रमयमेष महानित्यमिहितम् | तरेतन्महत्वमुपपादयति-- न 
अथातो रेतसः सृष्टः भनापते रेतो देवा देवानां रेतो वर्थ वर्षस्य रेत ओषधय ओषधीनां रतोऽ- 
भमन्नस्य रेतो रेतो रेतसो रतः परजाः पनानां रते हृदयं हृद यस्य रेतो मनो मनसो रेतो गाग्बाचौ रतः कम तदिद् कर्म कृतमयं पुरपो ब्रह्मणो छोक; › इति । 

अथ पुरुप एवोक्थमित्येवमुकमे पुरुप कथनानन्तरम् । यत; कारणात्पुर- पस्योक्थत्वं पंमावयितुमयमेव महानितयुक्तं वैरिष्टयं वक्तव्यमतः कारणद्रैशि्टय- पिदधये रेतसः सारमूतस्य मृष्टिभिभीयत इति शोषः । आद्रौ मनापतेर्नगदीश्वर्स्ं रेतः परभूतं कार्यं देवाः । पात्तिकरत्वादेवानां सारभूतलं युक्तम् । मनुष्याणा 
भ (न 

पनि ६०. ह~ भर मेयो 

१ क, से, युक्तम" । 



## 

अध्या {ख०३] पेतरेयारण्यकम् । ९७ 

राजप्त्वाद्ववाश्वादीनां तामप्तत्वाचच नास्ति सारकायत्वम् 1 तेषां च देवानां रेतः सार- 
भूतं कार्य वर्ष् । घर्मकाडे संतप्ता मूमिरव्ेणाऽऽप्यायते ततोऽस्य सरारत्वम् । तस्यापि 
चर्षस्य सारमोषधयः, प्राप्युपकारकत्वात् । न हि तदरष्टिका्येमपि पङ्कादिकं प्राणिमि 
सेव्यते । ओषधीनामप्यन्नं सारं न तु पलारतुषारिकम् । अन्न्यापि रेतः सारं न तु 
पुरीषादिकम् । रतसोऽषि तारं पृत्रादिखूपाः प्रजा नतु वन्ध्यायामुत्पष्टस्य सारत्वमत्ति। 
भ्रजानामपि सारं हूर्दयपुण्डरीकं, जीवात्मनः स्थानत्वात् । “हदि ह्येष आत्मा” इति 
श्रुतेः । हृदयस्य सारं मनः, ज्ञानक्षक्तियुक्तत्रात्। न तु मां्मयानामष्टदलानां तुच्छ- 
क्तिरस्ि । पनसः सारं वेदरूपा वाक् । “यद्धि मन्ता ध्यायति तद्वाचा बदति इति 
श्रुतेवाचो मनःकारयत्वम् । न तु मन्त उत्पन्नानां रागद्रेषादीनां वेदवत्तारत्वम॑स्ति । 
वेदस्यापि पपरमञ्िहो्रादिकं कमै, वेदिकमन््र णां तदनुष्ठाना्ेतवात्। तदिदं करम पूर्व. 
सिमज्ञन्मनि छते सदिह जन्मनि वेदशाखकर्मानुष्ठाननरद्योपाप्ननरह्यज्ञानयोग्यः पुरूषो 
भवति, न हि निरतिशयितसुक्ृतमन्तरेणेदरां जन्म॒ सेमवति । तस्मात्पुरुषो ब्रह्मण 
उपाप्तनीयस्य वेदनीयस्य च छोकः स्थानमिति तस्य मह्वं िद्धमितयथैः । 

तस्य पुरुषस्य दिरण्मयारूयो गुणो ज्ञानाय विधीयते-- | 
स इरामयो यद्धीरापयस्तस्माद्धिरण्मयः,) इति । 

इराश्षब्दोऽच्वाची । स पुरुषः रिरःपाण्यादियुक्तोऽ्नमयः । अत एव तैत्ति 
रीयका आमनन्ति--“ स वा एष पुरुषोऽन्नरपमयः ” [ ते०उ०२।१।१] 
इति । यद्धि यस्मादेव कारणादयमिरापयस्तस्मात्कारणाद्धिरण्पय इत्युपाप्तकानां 
प्रभिद्धिः । इराहिरण्मयशब्दयोरक्षरपाम्यात्तथोच्यते । यथाऽध्यात्ममन्रमय एवममिे- 
देवं ब्रह्माण्डख्पेण स्वर्णमयः । 

प्तद्गुणध्यानस्य फर्माह- 

हिरण्मयो ह वा अपघरुष्पिीके संभवति दिरण्मयः 
सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दद्शेय एवं वेद, इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये 
तृतीय खण्डः ॥ ३॥ 

यः पुमनें दिरण्मयत्वगुणमुपा्ते स पुमान्स्व्गरोके ज्योतिमेयो मवति । तथा- 

विषो मूत्वा पवेप्राण्युपकारा्थमादित्यमण्डरुषूपेण सवदा टदयते ॥ 
इति श्रीमत्तायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदार्प्रकाश रेतरेयारण्यकमाष्ये ` 

, द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ +. 

१क. श्यं पु । २ कृ. यगु ३ क. ख, घ, ड. “थे भादि । 
१३ 



९८ श्रीमत्सायणाचार्मविरितमाव्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्डे- 
भध चतूर्थः खण्डः । 

सदेहस्पेणोक्यस्योपातनममिधाय ृकमरेहात्मकप्राणरूपणोपापनं वतुं प्राणे पिकस्य परमात्मनः शरीरे परं दरैयति-- 
ते भपदाभ्यां पापचरत वरहममं पुरषं यत्मपाभ्यां 
पाप्यत ब्रह्मम परुषं तस्मासपदे तस्मात्मपदे 
श्याचक्षते गफाः छरा इदयन्येषां पशूनाम्, इति । 

यज्ञगत्कारणं “सत्य स्त(नमनन्तं बह्म | त॑ ० ० १-{--! | हृत्यारि. 
पथमतिपायं ब्रह्मालि तेततषिकटि स्ह मृ तं पृषटमिभं दयमान एर पराग्वाच्यं सथू दहं पपदाभ्यां पदामरम्यां मापद्मत प्रषिष्टवत् । । ततपृष्ट् पवातुपाविशत्? [तै उ० २।६।{ ] इति शरूयन्तरम् । यथपि पकषत णः देशो न पमबति तथाऽपि पराणो्भिकस्य प्रगपेरनैन प्श उपचय | भते एव॒ । आमनन्ति-- “त वायुकितराऽऽत्मानं कृत्वाऽभ्यन्तरं प्रा गत्” [प° उ०प्र०२ | इति । यस्मात्पदाम्राम्यां प्रेहसतस्मात्माप्तोमाम्या- 
५ व्युत्पत्या पादाम्रयोः प्रपदत्वं प्रपन्नम् । यस्मादवयवार्थस्तयोराज्ति तस्माष्ोफे शान्दिकाः भपदे इत्यनेनैव रदेन पादागरद्वयं उ्यवहरन्ति । मनुप्यशरीरेषु पादा- पमावात्तद्ररेण प्वेरोऽपि यवाशवादिशरीरेु तदम हति नेन्न । तच्छरीरष्वपि ब्देन सुरशब्देन च तत्तदेशे प्राणििव्य॑वहियमाभानां पादमागानामेव प्रपद्. 
| रफषरशव्दयदशविशेये् प्यवहारभेदः । मपो भविस्य नह्मणः क्रमेण शविरमपरयनतां व्याति दर्शधितुमूरपयनतं ताव. यतते 

॥ ̂ 

तवुष्वेुदसर्पतता उरू अभवताम्, इति । 
पत्पादामयोः प्रविं नहो ध्नाभिमुतत्येन व्याप्त । यस्मिं तमहुद्सप- 

र 

वयुतत्त्या तार् ऊपर शवृ्शल्दवाच्यावमवताम् 1 
ऊरवेशादपयष्ेशव्याि दयति -- 

धर ग्रणादीलयवरवीत्तदुदरममव्रत् , इति । ~ परू वितीर्णं यथा मवति तथा गरणीहि निगरणेग्यं स्रिुच्छिदरं दुर्ध प्यवमुपरितनं 
पकस 

गुपरिति ररीरमागं प्यवोरवप्थितं बरह्मानत्रत्ति्य ब्रह्मणः सक्ह्पवश्ात्त- । र्स्था 
न पपपरितनमुद्रशन्वाच्यं विपुटच्छिद्रममवत् | 

१२. गजाश्च । 

॥), 



अध्या०{ख०४] एतरेयारण्यकम् । ९९ 

उरुरब्देन पहाक्षरपाम्यादुदरनामत्वम् । 

पनरप्युपरि देरो संचारं दशेयति-- 

उर्वेव मे कुधित्यत्रवीत्तदुरोऽभवत् , इति । 

उदर्वक्निनो मम मयोऽपि विस्ती्मेव च्छिद्रं कुचित्येवं बह्मप्रकरपवशात्तदे- 

तदुपरितनं स्थानपुरःशब्दवाच्यं विपूच्छिद्रमभूत् । अजाप्यक्षरपाम्यान्निषेचनं 

र्टम्यम् । 

अनयोः कृक्ष्यरसोर््हयपंकल्पविरेषेण प्रीतिपूषैकेणो्नलाद्दयध्यानप्रतीकत्व 

द्ेयति- 

1 ब्रह्मेल्यारणेयो व्रद्यरैवं ता ३६) इति । 
दा$राकषिनामकस्य महर्षः पुत्रा उदरे बद्मृष्टि कत्वोपासते । अरुणार्यस्य 

महर्षः पुत्रा हृदयस्थानगतेऽषटदखकमरमध्यस्थे हदयच्छि्र ब्ह्मदर्टिं कत्वोपाप्तते । 

ते उमे अपि स्थाने ब्रह्मणः प्रीतिविषयत्वाद्रहयैव । तिः शासखरीयपरसषिद्ध्यथः। । 

पुनरपि ब्रह्मण उर्वदेशे सेनारं दशेयति-- 

उर्ध्वं स्वेबोदसर्पत्तच्छिरोऽश्रयत यच्छिरोऽभ्र- 
यत तच्च्छिरोऽभवत्तच्छिरसः शिरस्त्वम् ; इति । 

उरःपथैन्तमुद्धत्यापि तद्भय नोपरेमे किं तु ततो ऽपयु्यमुदसपैदेव । उर्व 

गत्वा च तद्भह्य धिरोदेश्मश्रयत सेवितवत् । यस्मादेवं तस्माच्छितिमनेनेति ब्युत्पच्या 

तत्स्थानं रिरःशब्दवाच्यमभवत् । तस्मद्रिव कारणा्छोकेऽप्युष्वेमागस्य शिरःशब्द- 

वाच्यत्व प्राणिमिव्यवहियते । 

हिरेमागं पनः प्रशेप्तति- 

ता एताः शीष्यः भिताशश्ुः भत्रं मनो वाक्पाणः) इति । 

तीरषन्डिरोमागे ता ब्रह्मणा सृष्टतेन श्रुतौ प्रिद्धा एता अस्माभिरनुमूयमानाः 

भियो द्नश्रवणादिव्यवहारपतपदः भिताः प्राप्ताः । कास्ता; श्रिय इति चेत्तु 

च्यते--चक्ुरादयः भियो व्यवहारपंपदस्तननिष्पततः । 

शिरस्त्ववेदनं प्रहेपति- ~ ५ 

भरयन्तेऽस्थिख्ियो य एवमेतच्छिरसः शिरस्त्वं वेद, इति । 

यः पुमाञ्दिरोनाम विदित्वोपास्तेऽस्मिनपुरुषे चक्षरादिपाटवनन्योत्तमपंपद आश्रिता 

भवन्ति | 



१०० श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाप्यसमेतम् -- [रद्वितीयारण्े- 
इदानी हिरःपर्यन्ते श्रीरेऽव्थितानां चक्रादीनां म्ये प्राणस्य श्रयं वकु 

संवादं दशेयति- 
ता अदिसन्तादुक्थमस्म्यहमुक्यमस्मीति ता अश्- 
न्हन्तास्माच्छरीरादुच्छामाम तद्रस्िन्न उत्क्रान्त 
इदं शरीरं पत्स्यति तदुक्थं भविष्यतीति, इति । 

ता; पूवाक्ताः प्रियश्व्षुरादिषूपास्तदभिमानिन्यो दरवत आहिसन्त परस्परस. 
रूपां हिसामकुन् । स्प्ानिषयो विस्प्टमुस्यते-- अहमक्थमस्मि । उक्र चक्षःख- 
रूपस्य ममेव दृष्टिः कतव्यलयेवं चक्वा वक्ति । तपल श्रोतरादयोऽपीति विवक्षया 
वीपतोक्ता । ताः स्पथेमाना देवताः स्प्ानिवारणारथे स्मयत्रिशेमे परस्परम्वन् । 
निवारणोपायदशेननिमित्तहपारथो हन्तशब्दः । वयं सर्वा पि क्रमे णास्माच्छरीरादु- 
क्तानि करवाम । तथा पतलयस्माकं मध्ये यस्थि्लकाने सतीदं शरीरं पतिष्यति 
तदेवोक्थं मविप्यति ] इतिशब्दः समयत्न्धक्तमाप्रयः | 

कमेणेत्करानित शरीरपतनपर्यन्तां दश्चेयति-- 
वागु करामद्वद् सभन्पिवमनास्तेव चक्चरुदकामदपश्य- 
नरभन्पिवन्नास्तेव श्रोतमुदकरामदद्चेण्वननश्नन्पिव- 
नस्तेव मन उत्करामन्मीलिति इवाश्नन्वि्िमा- 
स्तव प्राण उदक्रामत्तत्माण उत्क्रान्तेऽपद्यत, इति । 

वक्चुःश्ो्मनप्तमिकेकसिन्त्कानते सति तत्तदिन्दरिमपाभ्यन्यापारमात युते 
नतु शरीरं पतति, क्न त्वत्तपने खी कर्वन्यथापूर्वममवदेव । मीलित इवेलस्यायमर्थः-- 
यथा मुण्श्चषमीटनोन्मीटनमात्रं दुर्वन्विपयविविकमकर्यजात्ते तद्र देह इति 
तच्छरीरं माण उत्कान्ते सति पतितममून तवश्नाति नापि पििति। 

तदेव पतनं शरीरशब्दनि्चनेन प्रपश्चयति-- 
तदशीयेताज्चारीती रे तच्छरीरम- 
भवत्तच्छरीरस्य शरीरत्वम्, इति । | 

यलतितं शरीरं तच्छीर्णममूरत्, अवयववि-छेपेण विनष्टमभूत् , अतो शोके प्राण- रहितं शरीरं दृ्दशारि विशीभमभूदिल्येवं वर्णयनित। त्प्रतिदधिवोतनाय पुति रिति. । तच्च शीणैत्वयोग्यत्वाच्छरीरमभूत् । तत्तस्माच्ीमेत्ववचनादेष शरीरनाम पर्वेन्येवदियते । - एतज्रामनिवचनवेदनं प्रशंसति-- 
{7 यत [ # शते ह वा अस्य द्विषन्पाप्मा भ्रातृव्यः पराऽस्य 



अध्या० १सख ०४] रेतरेयारण्यकम् । १०१ 

्िषन्पाप्मा खातृन्यो भवति य एवं वेद, इति । 

यः पुमानेवं रारीरत्व विदित्वोपाक्तेऽस्य वेदितुर्दैषं शवेन्पापरूपः शतुविीर्णो 

मवति । कथंचिद विशीभत्वेऽपि पराभवाति तिरस्कृता मवति 

पराणोत्कमणस्य देहपतनदेतुत्वममिधाय प्राणप्रवेशस्य देहोत्थापनहेतुत्वममिधातुं 

पनरपि संवादं समयबन्धं च दशेयति-- 

ता अिसन्तैवादमुक्थमस्म्यहमुकंथमस्मीति 

ता अब्रुवन्दन्तेदं पुनः शरीरं प्रविशाम 

तद्यस्मिन्नः मरपन्न इदं शरीरमुत्था- 

स्यति तदुक्थं भविष्यतीति; ईति । 

आिसनोव न तु स्पथीया उपरताः । पन्ने प्रवि । अन्य्परववद्यास्येयम् 1 

प्ाणप्रवेरोन देहस्योत्थानं दशेयति- 

वाक्थाविक्षदशयदेव चश्चुः पाविश्द- 

शयदेव श्रोतं प्राविश्षदश्यदेव मनः 

प्राषिक्षदशयदेव प्राणः प्राविरत्तस्राणे 

प्रपन्न उदतिषत्तदुक्थमभवत् ; ईति । 

अश्चयदेव हायानमेवाभूत् 1 न तत्यितममूत् । तटप्राणस्वह्पमुत्थानहेतुत्वा- 

दुक्थममत् । 
प्राणयोत्थानहेतुत्वलक्षणमुक्थत्वं प्रसिद्धमिति एुतिप्रयेगेण दश्ञयति- 

तदेतदुक्था ३ भाण एव, इति । 

धुरादीनामुसथानहेतुत्वामावादुक्यत्वामावा एवकारः । 

यदर्थ प्राणपरकेशप्राणपतवादावुन्यस्तौ तदिदानीं विधत्ते 

प्राण उक्थमिलेव विद्यात् इति । 

निष्केवस्यास्ये शे प्राणदष्टि कुयौदेवेत्यथः । 

एतस्याभैस्य दार्याय चक्षुरादिदेवकतैकां प्राणप्तुति दरीयति- 

त देवा अब्रुवन्त्वषुक्थमसि त्वमिदं सवे- 

पसि तव बयं स्पस्स्वमरस्माकमसीति) इति । 

तै प्राणं चक्रा्या देवा अनेन प्रकरिणोक्तवन्तः । हे प्राण त्वं देहस्योत्थानहैतु- 

-त्वदुक्थस्वरूपमसि । अतः सवेदेह्यापारस्य त्वदधीनत्वादिदं सर्व जगच्छमेवासि । 

बयं तव भला स्मः स्वं चास्माकं स्वाम्यति । ११ ------ स्वं चास्माकं स्वाम्यसि । इतिशब्यः सतुतिसमाप्त्यथेः। 

१६, ॐ. विदादयति । 



१०२ भ्ीमरसायणावायंविरवितभाप्यसमेतम्-- [रदवितीयारण्यके- 

उक्ता्थदारव्याय मस्रमुदाहरति-- 
| तदप्येतदषिणोक्तं त्वमस्माकं सव स्मसीति, इति । 

इ्येतरेयत्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये 
चतुथः खण्डः ॥४॥ 

यदेतत्प्राणत्तुतिरूपं नाह्मणेनोक्तं सदै वदपिणा मखरेणाप्युक्तम् । त्वमस्माक.- 
मि्यादिः परतीकप्रदशेनायो मरस्य चरमः पादः । मश्वस संहितायामेवमान्नातः- 
शत्वयेदिनद्र युना वयं प्रति दुपरीमहि दषः} समस्माकं तव स्मि" हृति । 
हे इन्द्र प्राणल्प परमेश्वर वयं व्राः प्राणा्त्वैव प्रह युना योगेन रपतयोगिण 
तान्नमिव त्वधोगेन खन्पवीयीः स्तः स्परधः स्पघारेतृऽशश्न्प्रतिवुवीमहि प्रतिवक्ष्यामो 
निराकरिष्यामः । अतस्त्वमस्माकं खामी, वयं च तवर त्वदीया भलया; स्मसि भरामः | 
तमेतं मच्रमुपदक्षयितुं त्वमसमाकमिलादिपाद उदाहूनः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायंतिरनिते माधवीये वेदार्थ एतरयन्रक्षणारण्यक- 
माप्वे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 

गमय परश्चमः पण्डः | 

भमवनम िकणककरयकन्ायाकोयक्य 

अहयृक्यमस्मोति वरियादित्युपाप्नादौ स्वैप्वपि पक्ष्यमाणगुणेणुतर्य्थ योऽयम. 
हम्रहविधिरुक्तः प॒ एव तामनुवृतति दशयित पुनरपि प्राण उक्थमियेव विद्यादित्यनू- 
दितः । तत्नोक्थे यस्य प्राणसख दृष्टिविभिस्य प्राण्य कलात्मकत्वव्रागादिदेषामक- 
तवप्तलरूपत्वगुणा ध्याना विधात्तम्याः, तत्राहोरात्रूपकालातकतवं तरिपत्ते--. 

ते देवा; माणयन्त स प्रणीतः पात्तायत् 
मातायीततीरे तस्मात्तरभवत्समागादिती र 
तत्सायमभवदहरेव पाणो राग्रिरपानः, इति । 

तमुक्थे ध्यातव्यं प्राण देवा वागादयः भराणयन्त “८ त्वमस्माकं तव स्मपि ? 
| ऋ० प° म० ८ पू० ९२ ऋ० ३२ ] इत्यादिश्य प्रकपमुताहं प्रापितवन्तः । ̂ 
स च प्राणः पणीतो देवेरुत्साहं प्रापितः सन्पातायत प्रकर्पेण विस्तृतोऽभूञ्जागरण- कठ खमृतयरूपान्वागादीस्तदरोख्केषु प्रकषण प्रसारितवान् । अयमेव प्राणस्य विस्तार; ! न 

पमस्माक तव --ऋ० सं मत ८ सू० ९९ ऋ० ३२। ॥ 
१. - १ ~ पुनः प्राता 1 २ क. "धंणाऽडवि" । ग. गदेणान्वितोऽ° । ३ क. ख. ग, 'ह्पवा- गादिगोल । ४्क. ख,ग, म्ररितवान् । 



नि 

अध्या० {ख ०९] एतरेयारण्यकम् । १०३ 

तं द्वा वागादिदेवा मनुष्या वा मरातायी्येवमुक्तवन्तः । प्रकर्षेण वितृतोऽभ 

दिति तस्य शब्दस्यार्थः । द्रुतिः प्रपिद्ध्यथा । रात्रावपरीतायां प्रमति जागरणाय ` 
खाप वागादीनां गोख्केषु प्रतरणं सवेोकप्रिद्धम् । यस्मात्म्रातायीलयेवमुक्तवन्त- 

स्तस्मादयं वागादिप्रपरणपूवंको जागरणकारः भ्रातःशञब्दवाच्योऽभूत् । प्रातायि 
प्रातरित्यनयोः शछब्दयोरक्षरसाम्यात् । स प्राणः पुनरपि रात्रो सुषुप्टयर्थं वागादिप्रस- 
रणं पहतवांतं संहारं दष्ट समागा दित्युक्तवन्तः । संकोचं प्राप्तवानिति तस्याथैः । 
स॒ काठः सार्यश्चन्दवाच्योऽमत् । समागात्ायमित्यनयोरक्षरपाम्यात् । तस्य॒च 

प्राणस्य दत्ते वागादिप्रसारणंदपजागरणावस्थानिष्पादकः प्राणशाञ्दवाच्य एको 
व्यापारः । तथा रात्रो सुपुप्यर्थंवागादिषंहाररूपोऽपानश्न्दवाच्यो व्यापारो 
्विीयः । तवित प्राणापानव्यापारावहोरात्ररूपत्वेन ध्येयो । । 

काटात्मकत्वमुक्त्वा देवतात्मकत्वं दशेयति-- 

वागभिश्वक्षरसावादिलयशन्द्रमा मनो दिशः भरोत 

स एष प्रहितां संयोगोऽध्यात्पमिमा देवता अद 

उ आविरधिदैवतमित्येतत्तदुक्तं भवति ; इति । 

वागादीन्दियामिमानिनीनाममम्यादिदेवतानां वागादिरूपतवम् “अश्निवोभ्मूतवा मुं 

प्राकिात् ” [ दे० आ० २अ०४ख० २] इत्यादिना वक्ष्यते | अतः प्राणम्- 

श्वश्वरूपा उपाप्तकस्य वागादयोऽन्यादिरूपतया ध्यातव्या; । तस्य वागादिध्यान्- 

वियिवाक्यस्य तात्पर्यं त एष इत्यदिना स्पष्ट क्रियते । था एता अग्न्यादय दैवताः 

सन्ति तातां मितां प्रकर्षेण हितानां देवरोकगतेषु स्वस्वस्थानेषु प्रसारणेन वि्लमभे- 

णावस्थितानामध्यात्मं पुरुषशरीरे वागादीन्दियेषु यः प्रवेशः स॒ एष सेयोगः संको- 

चकूपेण वागादितादातम्यं तथाऽधिदरैवतमद् उ शाचप्रिद्धं स्वस्वस्थानेष्वव॑स्थिताना- 

माविः प्रकीमाव इल्येतदभेनातं तदुक्तं भवति तेन वागभ्भिरित्यादिवाक्येनामिरितं 

मवति । अम्न्यादीनां शरीरे पेकोचो देवटोके विका इत्येताहशं तात्पयं 

श्रुत्या दशितम् । | + 

- प्राणस्य वागग्यारिरूवतवध्यानं प्रशंसितुं कस्यचिन्मदर्षवोक्यमुदाहरति -- 

एतद्ध स्म वै तद्दरानाह हिरण्यदन्बेदो न 
तस्येशे यं मद्यं न दयुरिति प्रहितां वा अह- 

१क.ख.ग. भसिद्धाथा। २घ.ङ."वसोवाः। ३ ध. "णजा? । ४ क, ख. “ह्पं 

जा । ५ क्, ख. घ. ड, देवात्म' । ६ घ, ड. 'त्यरू | ५ खं, घ, ड, "वस्थानमां | ग॒, "वस्था- 

नादाविं । ८ ग. परत्वेन ध्या । 



१०४ श्रीमसायणाचायविरचितमाप्यसमेतम्--[रदितीयारण्यके- 

मध्यारमं संयोगं निषि बेदैतद्ध तत्, इति 
हिरण्यमया दन्ता यस्य महर्षः सोऽयं द्दिरण्यदन् । त्रिदेनामकस्य महर्षः पुतो 

बैदः स च तदेतत्पराणरूपं विद्रानुषासीनः कसिध्िदयपतङ्क इदं वाक्यमाह । निष 

तत्रयत्तमुदायः प्रति्यथेः । किं तद्वाक्यमिति चेत्तटरच्यते--अहं वेदास्य महर 
प्रहितां वै प्रहितानां युछोके प्रपारणेनावस्थितानामर्न्याद्रीनामेवराध्यात्पं निविष्टं मतु. 
प्यहारीरेऽवस्थितं संयोगे सकोचेनावस्थानं वेद जानाम्युपाप्तीनोऽस्मि, तादश्चाय पं 
छोकिकजना यं पदार्थमभीष्टथेमभीष्टं न दयु समषैयेयुस्तस्य तारशस्य पदार्थस्य नेग 
नैव ते स्वामिनो भवन्ति । यस्थ यस्य पुरुषस्य यस्िन्यस्मिन्भोगये स्तामित्वमल्ति सप्त ` 
पुरुषः सर्वोऽपि प्राणोपास्तनेन सर्वात्मकाय मद्यं तत्तद्धोग्यं समपयद्येवेति महपिवाक्य- 
स्यामिप्रायः । एतद्ध तद्यन्महपिणोक्तमेतदेषं तत् । 

पव नाहिनेक्तं प्राणध्यानप्य माहत्म्य[म् 1] वागादि्वदरवात्मकत्वगुण- 
ध्यानफटमाह-- 

अनीशानानि ह घा अस्मै भरेतानि 
बि हरन्ति य एवं वेद्; इति) | 

यः पुमनेवमुक्तपरकरेणापिदैवं परप्रतानामस्न्यादीनामध्यात्मं वागादिरूयेण सको. 
चमुपास्तेऽस्मा उपास्तकाय सव प्राणिनः स्व्रयमनीशशा उपापक्रं प्रति युणमावमुपेताः 
सन्तो वरि हरन्ति पूजां पमपयन्ति ! 

तस्येव प्राणस्य सत्यत्वं गुणान्तरं ध्येयत्वेन त्रिषत्त-- 

तत्सच्यं सदिति भाणस्तीटयन्नं यमित्यसावादिलयस्तदे- 
तत्रिषत्रिटृदिव वै चक्ष; शर्ट टृष्णं कनीनिकेति, इति । ` 

तत्माणसवरूपं सलखशब्दवाच्यमिति ध्यात्वा तच्छरन्दगतेष्वक्षरेणु तरिषु प्राणात्रा- 
दितयदष्टयः कतन्याः } मध्यक्षर इकार उच्चारणार्थः । तदेतत्पच्यदान्द्राक्षरेषु ध्यय 
स्वरूपं त्रि्त्माणान्नदिलेच्िगुणम् । चक्षुरपि शृष्ठादिरूमीस्िहदित त्रिगुणमेतर 1 ~ 

चुःपाभ्यप्रदशेनेन सत्यक्षरध्यानं प्रशस्य तद्गुणोपाप्तनस्य फठं दश्ीयति-- . 

सयदि हवा अपि मृषा वदति स्यं दैवास्योदितं 
भवति य एवमेतःसच्यस्य सच्पत्वं वेद्, इति । 

इत्येतरेयव्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके पथमाध्याये 
पन्चम.; खण्ड; {| ५॥ 

^ 

५ जानक न् क ज ध गान 39 ज मिसे न आननो चान.) १५= [कः भम न ति 

११, घ. ४ वचतः!२स.ग, नोक्तध्याः 1 ३ म, स्यश्च । क, "पु प्रा । 



अध्या० १ख ०६) एतरेयारण्यक्रम् । १०५, 

यः पुमानुक्तप्रकारेण सच्यरूपस्य प्राणस्य सत्यत्वं स्काराद्यक्षरत्रयध्येयप्राणा- 
दिस्वरूपत्वमुपास्ते स पुमान्यद्यपि रोके व्यवहारे किचिदनृतं वदेत्तथाऽप्यस्य तद्वाक्यं 
सच्यमेवोदितं भवति । अनृतमापणप्रल्यवाय एनं न सपशतीत्यथः ॥ 

इति श्र मत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदा्थप्रकाश्च रेतरेयव्राह्णारण्यकफ- 
माष्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ^ ॥ 

अथ षष्ठः खण्डः ! 

गृणान्तरं विधत्ते-- 
तस्य वाक्तन्तिनोमानि दामानि तदस्येदं वाचा 
तन्त्या नामभिदामभिः सवै सितं सर्व 
हीदं नामनी सवं बाचाऽभिबदति, इति । 

यथा बहुबटीवरस्वामिनो वणिनस्तहन्धना्थी काचिद्रज्जुः शङ्कद्यये बद्धा प्रसा- 

रिता मवति तस्यां रजनो प्रस्येकं बन्धनाय प्रथक्पाशा मवन्ति तथा तस्य प्राणस्य 

वाक्तन्तिः शब्दपतामान्यं प्रतारितदीषेरज्जुस्यानीयं देवदत्तयन्ञदत्तादिनामानि एथ- 
कएथग्बन्धनहेतुदामस्थानीयानि । तत्तथा सत्यस्य प्राणस्य संबन्धिन्या वाक्पतामान्य- 
रूपया दीषैतन्त्या नामविरेषद्येदौमभिश्च सवेमिदं स्थावरजङ्गमदूपं जगस्सितं 

बद्धमिति ध्यायेत् । सवं जगदमिधेयरूपममिधायके नामनि भ्यवस्थितमिति लोकप्र- 
िद्धमेतत् । अत एव सवरं व्तृदिश्य सर्वोऽपि पुरुषो वाचा तत्तन्ना्नाऽ- 
भिवदति । यदीयेन नास्ना पुरुषमाकारयति स एव पुरुषो रज्नुबन्धनेनाऽऽङक्ृष्ट इव _ 
मागच्छति ।, ॥ अ 

एतद्धयानस्यं फटमाह-- 

वहन्ति ह वा एनं तन्तिसंबद्धा य एवं वेद, इति । 
वरीवदी इव वागाख्यतन्तिसंबद्धाः स्व प्राणिन एनमुपापतकं प्रति वहन्ति पूना- 

- द्वग्यमानयन्ति | 

पुनरपि गुणान्तरं विधत्ते-- 

तस्योष्णिग्छोमानि त्वमाय्री शिष्टुम्मांसमनुष्टप्लावा- 
न्यस्थि जगती पद्धिभन्ना भाणो ब्रहती स च्छन्दोभि- 
रखन्ो यच्छन्दोभिश्छन्नस्तस्माच्छदां सी लयाचक्षते, इति । 

[ष्वन्यत्र ववण
 द 9 क 9 

 गप्यिषि
रषेषिकीष

कषषषषयपि
िषणणीगगी

ीयरयष 

१ख.ग. स्य कृलयमाः । 
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१०६ श्रीमत्सायणाचायंतरिरचितभाष्यसमतम्-- [रेद्वितीयारण्वक्ष- 
तस्य ध्येयस्य प्राणदेवस्य गायञ्यादिच्छरन्रोमयेन देरेनाऽऽच्छराद्िनत्वं ध्यायेत् | 

उष्णिगाद्रीनां छन्दपतां छोमादिरूपदेहावयवतवं घ्यातम्यम् । बृहतीचछन्दप्ः प्राणवायु 
रूपावयवत्वं न विरुद्धम् । जडस्य वायोरतर प्राणशब्देन विवक्षितत्वात् । ध्यातम्बसन 
प्राणश्वेतनैदेवतारूप इति विशेषः । यम्माद्रयं प्राणाख्यो देवो गायज्यारिच्छन्दोभि- 
रन्न भवति तस्माच्छादनहतुत्वद्रायञ्यादीनां छन्दम्त्वं द्रएटन्धम् | 

छन्दोमयरेहाव॒तत्वष्यानस्य फटमाह- 
छादयन्ति हइ बा एनं छन्दांसि पापात्कम॑णो यस्यां कस्यांचि- 

* दिदि कामयते य एव्रमेतच्छन्दरमां छन्दस्तरं तेद, इति। 
यः पमान्प्राणप्याऽऽच्छादनाद्रायन्पादीनां छन्दस्त्रमिति जानाति स पुमान्यस्यां 

कस्यांचिदिशि वतमानः ङिचिलापं कर्तु कामयते तस्मात्पापात्कर्मणस्तमुणपरकं 
गायच्यादीनि च्छन्दांसि छादयन्ति, पापं यथान सपृक्ति तथा तं गोपायन्तीदय्थः। 

यथोक्तप्राणमहिमप्रतिपादकं मखमुदराहरति - 

तदुक्तमृषिणा, इति 
स च मच्रः संहितायामेवमास्नतः--- “अपदं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथि. 

भिश्वरन्तम् । स पधीचीः स विपूचीर्वप्रान आवरीतति भुवनेष्वन्तः " इतति । [ ऋ 
स म० १) १० । सू० १६९४, १७७ । क्ु० ३१, ३] अस्य मन्रम्य द्रष्ट 

-दीषूतमा, नाम कश्चिदषि्मचरखूपं वाकथं ब्रूते - अहमपिः प्राणं देवमपर्यं साक्षा्कृत- 
वानस्मि। कीटं प्राणम् । गोपामिन्दिश्राणां र्कम् | अनिपद्यमानं निषदनं विनाङ्ञ- 
सतद्रहितम् । पथिभिनोनात्रिधेनो दीमा्गैरा चरन्तम् । प्रचरन्तं च | प्राणवायुहि मुख- 
नापिक्द्रारा क्षणे क्षणे देहमध्यं पमागच्छयपि नदानीमेष पुन्गच्छरद्यपि | गमनामम- 
नयोः परस्परपमुचचयाप्रीवमकररावृत्तिमम्चयार्भो त्र चकारौ द्रष्य । म च्राणः 
स्वयमध्यात्मं वायुरूपेण वरतेमानोऽप्यिरैवमादरित्यङ्पणावस्थिनः सन्य चीतिषूयीश्च 
द्विविध अपि मृख्था दिशोऽवान्तरद्रिशश्च वमान आच्द्रादयन्तयानृवन्तते । भुवने 
प्वन्तः सर्वेषु छक्तेपु मध्य अविरीकति पुनः पूनरागत्य वक्तं | इति मश्रस्य योजना {- 

तस्य मन्त्रस्य प्रथमपादे पूत्र॑मागं व्याच - 
अपदयं गपापित्येप वे गोपा एप हीं म मोपायति, इनि । स 

अपद्यं गोपा० -अ० पं० म० र पू० १६४ क ३१ । म० १० प° 

१७७ ऋ० ३। 
1 

१ क. ग. जङ्गमल्य । रघ. ड. नरू 1३ क. ख. "लप्याग" 1 ४घ. ङ. द्रौ।५क. सख. 
प्, द्विषाऽ्पि । 



#, 

अध्या ० {ख ०६] ठेतरेयारण्यक्रम् । १०७ 

आयुरहतुत्वात्प्राणस्य रक्षतं प्रतिद्धम् । तच्च कोषीषकिन आमनन्ति --“यावे- 

द्स्मिञ्दारीरे प्राणो वप्तति तावदायुः" | कोषी० १।२।] इति। 

उत्तरभागं व्याचष्टे-- 

अनिपद्यमानमिति न ह्येष कदाचन संविशति, इति । 

स्वेदनं ग्यापारोपरमः 1 यथा सुषुप्तो वागादीनां भ्यापार उपरतो भवतिं म त्वेषं 

माणस्य । अत एव सुपुषिमकरणे श्रुलन्तरे पल्यते--“ प्राणाभ्य एवेतस्िन्पुर 

जाग्रति " [ प्रक्ष० ४।६३ ] इति । 

द्वितीयपादं ्याचष्टे- 

आ च परा च पथिभिश्वरन्तमित्या चह्यष पराच पथिभिशरति, इति । 

प्राणस्य प्रतिक्षणं गमनागमनयोः समैरनुमूयमानत्वात्मिद्धियोतनरथो दिराब्दः । 

तृतीयपादं व्याचष्टे - 

स सध्रीचीः स विषूचीसान इति सपीचीश्च 

ह्येष विषूचीश्च वस्त इषा एव दिशः, इति । 

हाश्चन्ति चतुष्कोणरूयेण परस्परपेच्छि्टा वन्त इति प्राच्यादयश्चत्लो दिशः 

पधीच्यः । विष्वगश्चन्ति परस्परं वियुज्य वरन्त इत्या्ेय्यादयश्चतखो विदिशो 

विषुच्य इति । एवमेता दि एव शब्दद्वभेनोच्यन्ते | यद्यप्यादिद्य एव स्वप्रकाशेन 

ता दिश आच्छादयति न तु प्राणस्तथाऽपिं नासि विरोधः, आदित्यस्य बाह्यदेशवति- 

प्राणदूपत्वात् । आदित्यो वै बाह्यप्राण उदयलयेष ह्येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णीते " 

[ प्रश्नो १। ७] इति श्रलयन्तरात् । 

चतुधेपादार्थस्याऽऽदित्यरूपेण परिवतेनस्य प्रपिद्धि दशेयति-- 

आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तरिरयेष ह्न्तर्थवनेष्वावरीवरति, इति 1 

प्राणमहिमप्रतिषादकं मच्रान्तरं दयितं तस्य मच्रस्य तृतीया परतीकत्वे- 

नोदाहरति- 
अथो आद्रतासोऽवतासो न कभिरििति, इति । 

आच परा च पथिभिः०-ऋ० प° मर १० १९४ #° २१। ऋ० स 

म० {० सू० १७७ ऋ० ३ । सपप्रीनाः प॒ विषूचीः०--ऋ० सै म० ! 

सू १६४ ऋण ३१। म० १० प° १७७ ऋ० ३ । आवरीवति मुवनेषु- 

ऋ० पं० म० १ सु० १६४ ऋ ३१ | म० १० सू० १७७ =° ३ । 

१क, ख. "कत्वम् । २ क, घ. ड, गवदस्मिः । ३. ड 
र 

व्व्स्प्व््कग्ह तादि। 
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१०८ श्ीमस्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम्-- [र द्वितीयारण्यके 

अथोशन्दयो मन््ान्तरपमुचयार्थः । 
तच मच्रान्तर संहितायामेवमान्नातम्--“ जप्रषितं वमु निमि हस्तयोरपाहठं 

सहस्तन्वि श्रुतो दधे । आदृतापोऽवतापो न कतृमिस्तनूषु ते क्रतव इन्द्र भूरयः ” 
[ ऋ० पं० मत १ मू० ९६ ऋ० ८] इति। 

हे इन प्राणादिलयूप परमेशवराप्रक्षितमनुपहिितमग्रश्षीणं वा वमु कर्मफलस्य 
धनं हस्तयोरधिदैवं हस्तपरदृशयोद॑क्षिणोत्तरायणयोविभपि धारयप्नि । अध्यात्मं च 
जीवनादिलक्षणं कर्मफलं हस्तसदशयोः प्राणापानव्रस्योधीरयति । किच सहो बह 
त्वदीयमषादकमन्येरतिरस्कायमतः कर्मफटं धारयितुं समर्थोऽपि । किंच तनि तनै 
स्वात्मनः शारीरे शरुतः श्रवणानि ज्ञानानि दधे धारयसि । अतोऽनुषठानप्रयासं नात्वा 
तदनुषूपं फटठं ददापतीत्यथः । किच करवमिर्भूमो हिरण्यनिषिप्रपेपकारिभिरवताप्तो न 
निधिस्थापनार्थं खता अवया गतौ इवाऽऽवृतासो दिशः प्रवा अपि त्वदीयप्रकाशे. 
नाऽऽच्छादिताः । निधिस्थापका हि गर्ते निचि प्रक्षिप्य तं गर्त मृत्पापाणादिभिरा- 
च्छाद्यन्त, एवं त्वमपि त्वरीयरदिमभिः सर्वमाच्छराद्याति । तादृशस्य ते तव तनूष 
शरीरेषु क्रतवः सकटपविशेषाः फलप्रदा भूरयो बहवो विधन्ते । यो यत्फटमिच्छति 
तस्य तत्फटमस्त्विलेवं सेकसपमात्रेणेव ददापरी्यथः | 

उदाहृते मन््पाद् आवृताप्न इति पदं व्याच्टे-- 

सवे हीदं माणेनाऽऽ्तम् , इति । 
देवतिययनुप्यादिकमिद्ं सर्व देहनातं माणवायुना ग्याप्तमिलयेतत्परपिद्धम् । 
गुणान्तरं विषत्ते-- 

सोऽयमाकाञ्चः प्राणेन ब्रहलया विष्न्धस्तय्यथाऽयमाकाश्चः . 
भाणेन बृहत्या किष्न्ध एवं सर्वाणि भरतान्या पिपीलिकाभ्यः 
प्राणेन बृहत्या विष्न्धानी्येव रि्यात् , इति ॥ 

इयेतरेयव्राह्मणारण्यकराण्डे द्वितीयारण्यके मथमाध्याये श 
षष्टः खण्ड; | ६ ॥ 

सवे्राण्याधारभूतोऽयमाकाशः, सोऽयं बरहतीछन्दोरूपेण माणेन विष्टन्धो विथे- 
पेण स्थापित इति ध्यायेत् । तत ऊर तद्ृष्टान्तेन पिपीलिकरापर्यन्ताः स्वै प्राणिनो 
बहतीछन्दारूपेण प्राणेन विधृता इत्येवं ध्यायेत् ॥ 

इति श्रीमत्पायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्भप्रका्च ेतरेयव्राह्मणारण्यकमाष्ये 
द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये पष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

# 

॥ ॥ 

~ जग ~ गजेन == १००० वणी 

4 
१ क,से.ग. ्रदीणंवा। २क्. ग. श्वतं हः । 



अध्या०१ख०५७] एतरेयारण्यकम् १०९ 

अय सपमः खण्डः ॥ 

गुणाम्तराणि ध्यातव्यानि प्रतिजानीते-- 

अथातो विभूतयोऽस्य पुरुषस्य, इति । 

अथ पूर्ोक्तप्राणगुणध्यानानन्तरं य॒तः “/ अयमेव महान्प्रजापतिः ” [ एे° आ° 

२।२। { ] इति परवत्र प्रतिज्ञातं पुरुषस्य प्रजापतित्वं पृथिव्यादिस्ष्टत्वेनोपपादनीरय 

फ़लान्तराय तत्तःखषटत्वगुणा अपि विषातम्या अत; कारणादस्य पुरुषस्य विभूतयः 

िम्यादिलचष्टत्वरूपाण्यश्वयोण्युच्यन्त इति रोषः । 

त्र प्रथमां विभूतिमाह-- 

तस्य वाचा खष्टौ पृथिवीं चाभिश्वास्यामोषधयो 
जायन्तेऽभिरेनाः स्वदयतीदमाहरतेदमाहरतेत्येवमेतां 

` वाचं पित्तरं परिचरतः पृथिवी चाग्निश; इति। 

तस्य यथोक्तगुणविरिष्टप्राणध्यातुः पुरुषस्य प्रनापतिरूपस्य वागिच्ियेण पृथि. 

वयभिश्रतयुभे ख्टानिति ध्यायेत् । यदि पुरुषरूपं पितरं प्रति तावुभौ कथमुपकुरुत 

इति पच्छेत्सोऽयमुपकार उच्यते । अस्यां एथिग्यां व्रीहियवा ओषधय उत्प- 

यने । अभिभ्ैना उत्पन्ना ओषधीः स्वदयति मक्तमोऽयादिपाकेन स्वादू करोति । अत् 

एव ठोके कस्यांचित्पङ्कावुपविदय मृञ्ञानाः पुरुषाः परिवे्टनप्रति स्वाटतमं पक्रमिदं 

भक्षयमाहस्तेदं च भोज्यमाहरतेति पनः पुनयाचन्तेऽनेन प्रकारेणैतौ एरथिव्येश्नी परष- 

वभ पितरं प्रव्युपकृरुतः। 

एढद्िमूतिष्यानफटमाह-- 

यावदतु पृथिवी यावदन्व्रिस्तावानस्य 

लोका भवति नास्य ताबष्ोको जीयते 
यावदेतयोम॑ जीर्यते पृथिग्याश्ाप्ेध 
य एवमेतां वाचो विभूति बेद; इति। 

यावद्रसुजातमनु्कष्य पृथिवी प्रवृत्ताऽप्चिश्च यावद्धोग्यनातपनुरक्ष्य प्रवतेते 

तावान्वस्तुविरिष्टो देशाविरेषोऽस्य वाश्िभत्युपाप्कस्य खोको मोगसूमि्भवति । किं 

च परयिव्यग्ोरमोगप्रदशचो यावन्तं कां न जीर्णो मवति तावन्तं कामुपाप्रकस्यापि 

भोगदेशो न जीयते । 
= 

 १ग. “व्वहूपगु ।२क.ख. ग. "्वायोष”। ३ क. ख. "वेष्टारं प्रति। क,.ख.ग. "मे 

पाकमिः। ५ क,ख. ग, "व्यभिपु । ६ ध. ङ, पपं प्रः | 

॥। 



त 

११० शरीमत्सायणाचायनिरवितमाष्यसमेतम्-- [रद्ितीयारण्यके- 
द्वितीयां विभृतिमाह- 

माणेन खष्टावन्तरिक्षं च वाय॒श्ान्तरिक्षंवा अनु 
चरन्त्यन्तरिक्षमसु श्रण्वन्ति वायुरस्मै पुण्यं गन्ध 
मावहत्यवमतां प्राणं पितरं परिचरतोऽन्तरिषं 
च वायु यावद्न्वन्तरिक्षं यावदनु बायुस्तावा- 
नस्य लोको भवति नास्य तावष्टोको जीर्यते 
यावद्तयानं नीयन्तेऽन्तरिक्षस्य च वायोश्च 
य॒ एवमेतां भ्राणस्य विभूतिं वेद, इति 

नाप्निकायामवस्थितो घ्राणेद्धियद्पो य प्राणस्तनान्तरिक्षवायू सृष्टाविति 
ध्यायेत् । पव प्राणिनोऽन्तरिक्षमेवानुष्ल संचारं कर्वनति । दूरदेशे प्रोक्तां वार्तामपि रण्वन्ति । न हि मूर्तेन कुञ्यपर्वतादिनाऽवरुदधे देशे संचायो वार्ताश्रवणं वा संभवति । ।ऽयमन्तरिककृत उपकारः । वायुश चम्पककेतक्यादिगतं पुण्यगन्धमानयति । दुगे 
वानियन तु न वायु्वमावक्ृतं नापि तदभिज्ञानमिन्धियस्वभावक्रतं किं त्वासुरपापवेध 
तमिति च्छन्दोग(च्छन्दोन्य)बृहदारण्यकयो प्रपञ्चितम् । तदिदं पुण्यगन्धानयनं वायुक्ृत उपकारः । अन्यपपू्ववद्यास्येयम् । 

तृतीयां विभूतिमाह-- 

चक्षषा ष्टौ यौश्वाऽऽ्दिलश्च दौहीस्मै दृष्टम 
नाच सप्रयच्छत्यादिलयोऽस्य ज्योतिः प्रकाशं 
करोल्येवमेतो चुः पितरं परिचरतो यौषाऽ5 
दित्यश्च यावदनु द्यौर्यावदन्वादित्यस्तावानस्य 
खाक भवति नास्य तावह्छोको नीथे यावदेत 
योन जीर्यते दिवश्वाऽऽदित्यस्य .च य 
एवमता चक्षुषो विभूति बेद् , इति । +: 

लोको हि मेधं सपाय वृष्टिद्रारेण बरीह्याचन्नं प्रयच्छति । आदित्यस्त सकय ज्यातिः प्रप्ाय वस्तूनां भकाराममिव्यक्ति करोति | अन्यत्पूर्ववत् ! 
चतुध। विमूतिमाह-- 

भोत्रेण छष्ठा दिशश्च चन्द्रमाश्च दिग्भ्यो हेनमा- 
यती? दिग्भ्यो विक्ुणोति चन्द्रमा अस पर 
पापरपक्ञान्विचिनोति पुण्याय कर्मण एवमेते 

१ ह, "तं बदति फिर । 



| 

अध्या {ख ०५] एतरेयारण्यकमू । १११ 

श्रोत्र पितरं परिचरन्ति दिशश चन्द्रमा 
यावदनु दिशो यादनु चन्द्रमास्तावानस्य 
खोको भवति नास्य . ताव्ह्लोको जीयते 
यावदेतेषां न नीयते दिशां च चन्द्रमसश्च 
य॒ एवमेतां श्रोत्रस्य विभूति वेद) इति । 

एनमुपासकं पुरुषं प्रति दिग्भ्यः प्काशात्पेवकाः पुरूषा भोग्यवस्तृनि चाऽऽग- 
च्छन्ति । तथा मूरद्रव्यव्यवधानामावे सति दिग्भ्यः सकाश्रे प्रोक्तमपि वचनं विशे. 
पेण शृणोति । चन्द्रमास्तस्य पुरुषस्य ददोपूणैमाप्तादिपुण्यकमोयं शुङ्घकृष्णप्षान्व- 
हुविधम॑संगतान्विरेषेण संपादयति । 

पश्चमी विभूतिमाह- 

मनसा खषा आपश्च वरुणश्चाऽऽपो दास्मे श्रद्धां संन 
मन्ते पुण्याय कर्मणे वरुणोऽस्य प्रजां धर्मेण दाधार 
वपेते पनः पितरं परिचरन्यापश्च वरुणश्च यावद्- 
न्वापो यादनु बरुणस्तावानस्य खोको भवति नास्य 
तावह्योको जीयते यावदेतेषां न जीयेतेऽपां च 
वरुणस्य च य॒ पएवमेतां मनसो विभूति बद, इति । 

इत्यैतरेयव्राह्मणारण्यकाण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये 
सप्रमः खण्डः ॥ ७ ॥ 

बैेयकपुण्यद्यादिषु वर्तमाना आपः स्ानाचमनमार्जनद्ररिणास्योपाप्तकस्य श्रोत 
समद्ण्यकर्मानष्ठानाय श्रद्धामासिक्यमुत्पादयन्ति । वरूणरत्वस्य पूत्रािरूपां 
भ्रनां पापप्रवरततर्मिवार्यं धर्मे प्रवपैयति । अन्यत्पूवैवत् । ननु ““ हृदयान्मनो मन्श्न- 

रमाः” [रे० आ० र् अ० ४ ख० १] इव्येवमुपरिष्टाचनद्रमपो मनःकायत्ं 

-दक्ष्यति । अत्र तु श्रोत्रेण खष्टा दिशश्च चन्द्रमाशचेति श्रोचकायेत्वं कथमुच्यत इति, 

नायं दोषः । अस्याः खेष्टेरुपासनार्ैत्वात् । न खलु यथावस्त्ववोपापतितम्यमिति कश्चि 
नियमोऽस्ति किं तु यथावचनमेवोपासितञ्यमिल्येतावानेव नियमः | 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश एेतरयत्राह्यणारण्यक- 
भाष्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्याये सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
"ना 

१ घ. ड. शशादूरतः ग्रो" । २ ग. मसग । घ. ड. “माग । ३ क. ताक । ४. क. 
नदीषु । 



११२ श्रीमस्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्- [रद्वितीयारण्यके- 

अंथाश्मः खण्डः । 

भि नय 

१ 

पराणदेवताया नानाविधविमतिरूपान्ध्येयगुणानुक्त्वा समस्तकायकारणरूपजगदात्म- 

कत्वलक्षणं गुणं ध्येयं विषत्ते-- 

आपा इ्याप इति तदिदमाप एवेदं वे गूटमद- 
सतृमयं पितैते पुत्रा यत्र ह इ च पुत्रस्य तत्पितु- 
य्न वा पितस्तद्रा पत्रस्येदेतत्तदुक्तं भवतति, इति। 

पर्व् --“ तस्य वाचा सृष्टौ ?' [ए० आ०२अ० { ख ७] इत्यादिनापुर्- 
षस्य सष्टिहेत॒त्वं यदुक्तं तदेतननिमित्तकारणत्वामिप्रायम् । पुरुषो हि पूवंस्िञ्चन्मनि 
ज्ञानकमणी अनुष्ठायेदानींतनसूष्टेनिमित्तं मवति । अत्र तु जगत उपादानकारणं विचायं 
निणीयते । एतिर्विचाराथां । अप्शब्डेन पञ्च मुतान्युपलक्ष्यन्ते । स्थावरजज्गमदेह्पस्य 
जगतः करं पश्च म॒तान्यपादानमाहोस्विदन्यत्किचिदिति संराये पत्यप्डाब्दोपरुक्षितानि 
पश्च मतान्येवोपाद।नमिति निर्णीयोच्यते । का्यभृतेषु देहेषु पश्चमृतानुगतेदशयमानत्वात्। 
पा चानगतिगभोपिनिषदाश्नाता--“असिनपश्चात्मके शरीरे यत्कठिनं सरा प्रथिवी 
यद्रवं तदापो यदुष्णं तत्तेन यत्संचरति स वायुयत्ुषिरं तदाकाश्शमित्युच्यते [गमो 
१।] इति। तत्तस्मात्कारणादिदं छत्सदेहखूपं जगदष्शञ्दोपरक्षितानि पश्च भूतान्येव 

कायकारणयोमेद्धययोरयन्दमेदादरेनात् । इदं वै यथीक्तमषप्डाञ्दोपरक्षितमूतपञ्चकमेव 
परटमुपादानं कारणमदः स्थावरनज्गमदेदरूपं गन्तं कायम् । अतः परस्परेक्यं युक्तम् । 
तथा निमित्तकारणमृतोऽ्यं पुरुषः पिता । एते परथिव्यगन्यादिदेवतादेहाः पुत्राः 

तयोश्च परस्परं नात्यन्तं मेदः । कथं मेदामाव इति चेत्तदुच्यते--छोके पुत्रस्य वस्त 
यत्र ह एच यस्िन्कसिन्नपि ममान्तरे विद्यमानं तत्सवं पितुः खं भवति । करिता हि 
तदानीयानुमवति । अथवा पितु; संबन्धि यद्भस्तु ग्रामान्तरे विद्यते तद्रा तदपि पुत्रस्य 
खं भवत्येव । पुत्रोऽपि तदानीयानुभवति । परस्परद्रव्यानुमवेन यदेक्यमस्तयेतदक्य 
तेत्तेनायं पितेते पुत्रा इति वाक्येनोक्तं भवति । मृतपश्चकस्य परथिव्यादिदेवतादहानैः 
च कायकारणरूपेण यदैक्यमुपाप्तकपुरुषस्य पित्रृरूपस्य पत्ररूपाणां देवतात्मना च 
यदैक्यं तदुमयं प्राणगुणवतवेन ध्येयमिल्थैः । 

उक्ता्थदाढ्यीय महर्षिवाक्यं दशेयति- 
एतद्ध स्म वे तद्विदरानाह महिदास देतरेय 
आऽहं मां देवेभ्यो वेद ओं महेवान्वे । 
देतःप्रदाना ह्येत इतःसंभृता इति, इति । 

१ख.ग. ध्येकर'।२ घ, ड. तदेतदुभयं पिः! 

1 
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अध्या० १०८] एतरेयारण्यकम् । | ११३ 

इतरार्यायाः कप्याधित्लिषा अपत्यमेतरेयः प च नाच्ना पहिशामस्तादशो 
महपि्तदेतप्पर्वोक्तं काये कारणद्व्येकयं पित्पुत्ेकयं चोपाप्तननया प्राणात्मकत्वं प्राप्तस्य 
खस्य गुणवेन विद्वाडिशप्याणामग्र तत्परकटना्थामिदं वक्यमुक्तवान् । मामहमादे 
वेभ्यो वेद् । आकारो निपातोऽमिविषौ वर्तेते । देवैः सहितं तदमिन्नं मत्प्वरूपमहं 
वेदोपाते । ओं मदिर््यत्राऽऽकार उकारश्वेति पदद्वयम् । देवानु देवानपि प्तवीना मद्वेद 
मया सदहितानेकत्वेनोपापे । न च पुरुषस्य मम देवप्ताहित्यमयुक्तमिति राङ्कनीयम् । 
एते देवा इतःप्रदाना दहि । इतोऽस्मछ्धोकात्पुरोडाशादि प्रदानं येषां ते इतःप्र- 
दनाः । तस्मदेव कारणादितःस्रभरता एतह्धोकप्रततद्धषेषः प्तम्यक्पोषिताः । तेनो- 

पाप्तकस्य देवैः साहित्यं युक्त मित्येवं मह्।परुवाच । 

गुणान्तरं विषत्त- 

स एष गिरिशक्षुः भ्रात्रे मनो वाक्पा 
णस्तं ब्रह्मगिरिरियाचक्षते, इति । 

योऽयं चक्षुरादीन्धियप्तमृहः स एष प्राणदेवताया गिरणाद्धि ते । यथा 
निगीर्णमन्नादिकं बहिर्नोपरम्यते तथेयं प्राणदेवता चक्षरादीन्दियेर्मिगीर्गेव तिरोहि 
सती ठोक्िकैर्नोपम्यते । यस्मादेवं तस्मात्तं चक्षरादीद्ियपंघातं ब्रह्मगिरिरित्ये 
मभिन्ना आचक्षते 1 प्राणषूपस ब्रह्मणो निगरणतिरोधानाद्रह्यगिरित्वम् । चक्षरारि- 
रूपेण तिरोहितं प्राणषूपं ब्रह्मेति ध्यायेत् । 

ब्रह्मगिरि [त्व | गुणध्यानस्य परट्माह- 

गिरति ह षे द्विषन्तं पाप्मानं ातव्यं पराऽस्य द्विष 
न्पाप्मा भ्रात्व्यो भवतति य एवं वेद; इति । 

पापः शरुरनुष्ठानविच्रख्पं द्वेषं करोति तं गिरति विनाशयति । सच पाप्मा 
परामृतः सरवौत्मना विनष्टो भवति । 

तामेतामुपस्यां प्राणदेवतां प्रशेप्ति । यद्वा गुणान्तराणि विधत्ते-- 
स एषोऽसः स एष प्राणः स एष भरतिश्वाप्रतिश्व) इति । 

योऽयमुपास्यो देवः स एष देहेन्धियादिषंघातमस्यति क्षिपति प्रेरयतीत्यसुः । 
प्रकर्षेणानिति स्वयं चेष्टत इति प्राणः । एतस्या देवतायाः हरीरेष्ववस्थाने स्ति 
जैवात्माऽपि तच भवत्यवतिष्ठते तस्माज्जीवात्मप्तद्धावहेतुत्वाद्तिरित्युच्यते । प्राण- 
देवताया निगेमने सत्यत्र नीवात्मा न॒ भवति नावतिष्ठते तस्मादभुतिरित्युच्यते । 
गुणचतुष्टयं ध्येयमित्यभं 

१ क. ख, ओमित्या! २क. ख, ध. ड. *रणातिः। 

१५ 
#,। 



११४ भरमत्सायणावारयविरवितभाष्यसमेतम्-- [रेद्वितीयारण्यके- 
तत्र मृतिगुणं प्रशेपतति- 

ते भूतिरिति देवा उपासांचक्रिरे ते वभूवुस्तस्मा- दाप्येत सुष्टो मूर्भूरित्येव पर्सिति, इति । त प्राणदेवं नीवातप्तद्धावहेतुत्वेन मृतिगुणयुक्तो ऽयमित्युषास्य वागाद्यभिमानिनो देवा वभवुभृतिमेशर्य प्रदः । यस्माद्रूतिगुणयुक्तोऽयं प्राणस्तस्मदेव कारणादिदानी. मपि सूपः पुमान्भूतिगुणय्ोतकं द्रज्दत्याटुकरणल्पं ध्वनि पुनः पुनः कुरवनपकरेण शापं करोति । 
अभूतिगुणं निन्दति-- 

भभूतिरित्यसुरास्ते पराबेभरदुः, इति । पराणनिगेभनेन नीवस्यात्र योऽयममावः पोऽयम मूतिशब्देनोच्यते । 7दुणकं प्राण पव्यासराः परामूता विनष्टाः । अत एव च शुतयन्तरं पण्यते-- “तं यथा यथो. पासते तदेवे मवति" इति । 
ूत्यमूतिगुणद्भयध्यानस्य फं दशीयति- 

 भवल्यात्मना पराऽस्य दिषन्पाप्पा 
धातृन्यो भवाति य एवं वेद, इति| अयं प्राणदेवः स्वस्य परध वहेतुर्वैरिणाममावरेतुरिेवं यः पुमानुपासते प पुमाना- सना भवति खयं चिरनीवी मवति । शु पराभवति । नन्वमृतिगुणः पूरव निन्दितः कथमङ्गी क्रियत इति चत््कारमेदादिति ब्रुमः । त(ख)स्येवामावहेतुरित्येव- मपुराणां यदुपाप्तनं तनिनदितं वैरिणाममावहेतुरितयुपा्नं लङ्ग करियते । गुणान्तरं विधत्ते- 

स एष मृत्युशैवामृतं च, इति । „ ५ स्वनिगेमनेन देहमरणात्माणस्य मत्युत्वम् । स्वावस्थानेन देहमरणामावादमृतत्वम् एतद्गुणद्रयं ध्यायेत् | 
यथोक्तगुणोपेतं प्राणं प्रशपितुं मन्नमुराहरति-- 

तदुक्तमृषिणा, इति । त च मन्न; संहितायामेवमान्नातः-- 
अपाज्प्राडति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः | पा शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यं न्यं चिक्युनं निचिक्युरन्यम" इति, [| ऋ० पं० म० १ पू० १६४ ऋ० ३८ । तस्यायमथः--अयं प्राणवायह- " मध्ये स्वधया गृभीतः । स्वधारान्दोऽन्नवाची | भुक्तेनातेन परिगरहीतोऽवस्थापितः पनथ उवं च संचरति । महमूत्ापनय नाथेमधोमागेऽ्चति गच्छतीत्यपाङ् । शतार्धं 



अध्या० १ख०८] एतरेयारण्यकरम् । ११५ 

प्रहृष्टे मुवेऽश्चति गच्छतीलयपाङ् । ए्विधः सतेति गच्छति सदा सचरति स 
च प्राणः स्वयममर्त्यो मरणरहितः सन्मर््येन मरणोपेतेन शरीरेण सह (पयोनि 
समानस्थान एकव्रावस्थितः । जतुकाष्ठवदेहप्राणयोरल्यन्तं सं्टेष एकत्रावस्थानम् । 
प्राण्य निगमे देहस्य मरणान्मत्य॑त्वम् । प्राणस्य तु मरणरन्डवाच्यप्राणवियोगां- 
भवादमत्यत्वम् । ता रा्वन्ता तो देहप्राणो शाश्चतिकौ । प्राणस्य विनाश्ामावेन 
तत््ह्चारिणो देहस्यापि च्छत्रिणो गच्छन्तीतिवच्छाश्वतिकत्वमपचरभते । कीदरौ 
तो--विपूीना विष्वक्पवेतोऽश्चतप्तो विषुचीनो, विविषन्यापारयुक्तौ । प्राणो देहे 
न्ियादीश्वल्यति, देहस्तु प्रणेन्दियाणामाधारत्वेनावतिष्ठते । पुनरपि कीदशो-- 
वियन्ता परस्परविरोधेन गच्छन्तो । देहो मतः सन्मूमो गच्छति, तद्वैपरीत्येन प्राण 
उर्ध्वं लोकान्तरे गच्छति । तयेोरुमयोमेध्येऽन्यतरं देहं निचिक्युः । अन्नपानाम्यां 
मनुष्यादयो निचयं बृद्धि प्रापित्िवन्तः । अन्यं तु प्राणे न निचिक्युः, न द्यन्नपानाभ्यां 
प्राणो वेत इति । 

तस्य मन््रस्य प्रथमं पादं व्याचष्े- 

अपाङ्भ्राङ्ति स्वधया ग्रभीत इद्यपानेन 
ह्ययं यतः पाणां न पराङ्भवति, इति । 

यतां यस्मात्कारणाद्रय प्राणाऽपानेनाषाव्त्तिन्यापरणान्तराङ्रष्टः सन्पराङ्बरि 
गतो न भवति । यद्यपानबृच्या नाऽऽकृष्येत तह श्वाप्ररूपेण बहिनिर्मलय तथेव 
गच्छत् । न पुनदहं प्रलागच्छेत् । अस्याथस्यानुभवप्रासिद्धयथ। हशब्द 

द्वितीयपादं व्याचष्टे-- 

अमर््यो मर्स्येना सयोनिरिलेतेन हीदं सवं सयोनि 
मत्यानि दीमानि शरीराणीरे अमृतेषा देवता, इति । 

एतेन प्रणिन हेद् सव शरीरनातं समानस्यानकमिलयेतत्मतिद्धम् | शरीराणि 
_ मयानीयेतदयन्तं प्रिद्धमिति चोतयितुं हिशब्दः तिश्च । प्राणदेवता त्वमृता । 

उत्तराषं व्याचष्टे- 

ता शश्वन्ता विषु्चीना वियन्ता न्यश्न्यं 

अपङ्प्राडति ०-ऋ० प° म० १ सू° १६४ ० ३८ । अमर्त्यो मर्येना०- 
ऋ° सं० म० १ सू० १६४ ऋ० २८ । ता शश्वन्ा०-ऋ० सै° म० {सू 
१६९४ ऋ० ३८ ।. 

--१क. ग. ण्घ्वगन्नौ, विवि ।२क. ख. ग. एतस्य। ३ ख. ग. “पारान्तरे । ४क, ख, 

ग, "सिद्धार्थो । ५ क, ख. ग. “सिद्धो ! क" । 



११६ श्ीमत्सायणाचा्यविरचितमाप्यसमेतम्-- [रेदवितीयारण्य 
चिक्युने निचिक्युरन्यमिति निचिन्वन्ति दैवे. 
मानि शरीराणीरे अशृतवेषा देवता, इति । 

शरीराणामन्नादिना वृद्धिरलयन्तप्रपिद्धा । प्राणदेवता त्वमृतैव न तु जन्म्द्धयारि षिकारस्तप्या अत्ति । 

अमृतत्वगुणघ्यानफल्माह-- 
अगतो ह वा अयुष्मिंोके संभवल्यगरतः सर्वेभ्यो 
भूतेभ्यो ददशे य एवं वेद् य एवं षेद्, इति ॥ 

इत्येतरेयतब्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके प्रथमा- 
ध्यायेऽष्रमः खण्ड; ॥ ८ ॥ 

इति बहूढचव्राह्मणारण्यककाण्डे दितीयारण्यके 
प्रथमोऽध्यायः | 9 ॥ 

उपाप्रकः खगखोके दिरण्यगर्भतवं प्राप्य मरणरहितो भवति । ततः सरवप्राण्युपका- राथमादिल्यमण्डले सषटयमानो मवति जम्याप्तोऽध्यायप्तमाप्त्यर्थः ॥ 
इति श्रीमत््ायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकार रेतरेयनाद्मणारण्यक- भाष्ये द्वितीयारण्यके प्रथमाध्यायेऽष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदायेमकाश्च रेतरेयव्राह्मणा- रण्यकभाष्ये द्वितीयारण्यके प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 
~ यानान, 

अथ दितीयारण्यके द्वितीयोऽध्यायः | 
तेन प्रथमः खण्डः । ( नवमः ) 

[1 

उक्थे ध्यातव्यस्य प्राणस्य परस्पर वि 
दरिताः । द्वितीये तु प्रथममण्डट 
तत्रकं गुणं विधत्ते-- 

तणा बहव उपास्यगुणाः प्रथमेऽध्याये <~ 
्रषटुमुनिरूपत्वादयो बहवो गुणा वक्तव्याः। 

एष इमं लोकमभ्यार्च॑सपुरूषरूपेण य एष तपति प्राणो वाव तद्भ्यार्वल्ाणो देष य एप तपति तं शतं वर्षाण्यभ्या्चत्तस्मा- च्छतं वाणि पुरुषायुषो 
पणत पाते भवन्ति तं तं 

१ करे, नस्य पः । 



अध्या०२ख०१] पेतरेयारण्यकम् । ११७ 

यच्छतं वषाण्यभ्याचत्तस्माच्छतधिनस्तस्मा- 
च्छा चन इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

य एष आदित्यो मण्डले तपति स एष पृरुषरूपेणोपाप्तकजीवरूपेणेपं छोकम- 
वटोक्यमानमिममुपाप्कदेहमभ्याचेत्छभवेशेनामितोऽचैनीयमकरोत् । परषरूपामाते हि 
शवषूपो देहोऽयमपुज्यः स्यात् । न च प्रस्तुतं प्राणं परित्य्य किमित्यादित्यो वण्यतं 
इति शङ्कनीयम् । यस्मादादित्यख्पण भाण एव तच्छरीरमच॑नयोग्यमकरोत् । य 
एष मण्डटस्थोऽस्माभिदृरयमानस्तपति प्त एष प्राणो हि । न खखादित्यप्राणयोर्म- 
दोऽल्ि, अध्यात्ममधिदवं चेत्येवं स्थानमेदमात्रम् । अत एव-"“आदित्यो ह॒वै बाह्यः 
प्राण उदयल्येष ह्येनं चक्षुषं प्राणमनुगृह्णीति ” [ प्रश्नो० \६।८ ] इति श्रत्यन्तरे 
पठ्यते | एक एव पदार्थो देहं प्रवत॑यितुमन्तः स्थितो उष्टिमनमरहीतुं बहिः स्थित 
हयेतावदेष दवयेरवेषम्यम् । पर प्राणस्तं मनुष्यदेहं शतपंस्याकान्सरंवत्परान्पूननीयमक- 
रेत् । तस्मात्कारणाप्पुरुषायुषो मनुप्याणामायुषि शतसंस्याकाः संवत्सरा भवन्ति । 
यस्मादयं प्राणत्तं मनुप्यदेह्ं वर्षरातमधितवांस्तस्प(त्तथेव व्युत्पत्या प्राणस्थावतार- 
मृताः प्रथममण्डलद्रष्टारो मुनयः शतचिसंज्ञकाः संपन्नाः । यस्मास्राणनिष्पादित।- भृताः प्रथममण्डलब्र्टार मुन् णे 

धेनीयवशाच्छतव्िनामका मुनयस्तस्पीत्तदुपासका एतमेव प्रोणरूपं सन्तं तचि- 
नामका मुनय इत्याचक्षते । प्राणस्य तन्मुनिखूपत्वं ध्यायेदियथः । 

द्वितीयं गुणे विधत्ते - 

स इदं सवं मध्यतो दपे यदिदं किंच स यदिदं 
सवं मध्यतो दपे यदिदं किंच तस्मान्माध्यमास्तः 

| स्मान्माध्यमा इत्याचक्षत एतमेव सन्तम् › इति । 
प्राणदेवो यक्िचिदेहजनातमसिि तदिदं सरं स्वयं मध्यतोऽवस्थाय धारिता 

लस्मास्राणाकृतारविरेषाः _ केचिदषयो माध्यमनामकाः संपन्नाः । तोद्रपतव 
णघ्य ध्यायेत् । 

ततीयं गुणं विधत्ते-- 

पराणो वै ग्रत्सोऽपानो मदः स यत्पाणो गरत्सोऽपानो मदस्तस्मा- 
दुत्समद स्तस्मादरत्समद् इल्याचक्षत एतमेध॒ सन्तम् › इति । 

यः प्राणोऽस्ति स एव स्वापकाले वागादीनां निगरणादुत्स ॒ इत्युच्यते । अपानश्च 
तोविप्रगीकारकमदहेतुत्वान्मद् इत्युच्यते । तदुभयावतारो मुनिगरत्समदनामकः । 

१क. ख. ्त्माये(दे)तयेव । २ क. घ. ड. न्ता अ्चैः । ३ क. ख. ग. “चनव । ४ ख. 
मादु । घ. ङ. -स्मादेतदु* । ५ ग, प्राणपुरुषं । 



११८ भ्रीमत्सायणाचार्यविरचितमाष्यसमेतम्-- [रद्ितीयारण्यके- 

चतुथं विधत्ते- 

तस्येदं विष्वं मित्रमासीचयदिदं किच तद्यदरस्येदं 
विग्वं पित्रमासीद्दिदं किच तस्माद्रिश्वामित्र- 
स्तस्माद्वि्वामिन्र इत्याचक्षत एतमेव सन्तम, इति । 

तस्य प्राणदरेवस्य भोक्तुरिदं विश्वं मोग्यत्वेन मित्रमासीत् । 
पश्चमं विधत्ते-- 

तं देवा अघ्ुवन्नयं वैनः सर्वेषां बाम इति तं 
यदेवा अघरुवरन्नयं वै नः सर्वेषां बाप इति तस्पाद्राम- 
दवस्तस्माद्रामदेव इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्; इति । 

वागादयो देवा र्वे तं प्राणमृदिदय परस्परमघ्रबन्। अयं वै प्राण एव. 
नोऽस्माकं सर्वेषां मध्ये वामो वननीयो मननीय इति । देवेषु मध्ये वाम इति 
व्युत्पत्त्या वामदेवनाम संपन्नम् । 

षष्ठं विधत्ते-- 

स इदं स्वं पाप्मनोऽज्ायत यदिदं किच स 
यदिदं सवं पाप्मनोऽतायत यादेदं क्रिच तस्माद- 
जयस्तस्मादत्रय इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति ॥ 

इत्येतरेयब्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके दिती याध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (९) 

यत्किचिदिदं मनुप्यनातमस्ति तत्पर्ष स प्राणः पाप्मनः सकाश्चादजायत 
रक्षितवान् । तस्माद त्रायतेल्निरिति निवैचनं सपन्नम् ॥ ' 

इति श्रीमत्सायणाचायैविरविते माधवीये वेदारथप्रकाश रेतसेयतराद्यणारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (९ ) 

भथ द्वितीयः खण्डः । ( दशमः ) 

पयय्यनक कठ 

पूव रातचिप्रश्तिमुनिस्वरूपटक्षणाः षड्गुणा अभिहिताः, अथ मरद्रानसवहू- 
पत्वादयो दर गुणा उच्यन्ते । तत्र प्रथमं गुणं विधत्ते- 

एषः उ एव विश्द्रानः परजा वै बाजस्ता 
एष विभति यद्विभेति तस्माद्धरद्राजस्त- 
स्माद्धरद्रान इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 



#॥\ 

अध्या०२ख०२] एेतरेयारण्यकम् । ११९ 

यः प्राणोऽस्ति स एष एव वि्रद्राजनामकः । वनिषातुर्गह्य्थः । गतिमक्वा- 
त््रजानां देहो वाजशब्देनोच्यते । अथवा श्रुतो--““अन्नं वै वै वाजः इत्युक्तेरन्नपंब - 
न्पाद्वाजराब्देन प्रना विवक्षिताः । तं प्रजारूपं वानपेष प्राणः स्वप्रवेशेन बिभति 
पोषयतीति बिधद्रानः । भजा वै वाज इत्यादिना मरद्वाजनामनि्षचनमुक्तम् | 

द्वितीयं गणं विधत्त- शै 

तं देवा अचरुवन्नयं वेनः सर्वेषां वसिष्र इति तं 
७. ® भ, (+ $ [+ (~ 

यदेवा अव्रवन्नयं वं नः सर्वेषां वसिष्ठ इति तस्मा 
दरसिष्ठस्तस्माद्रासिष् इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्) इति। 

अयमेव प्राणोऽस्माकं सर्वेषां स्वप्रवेशेनाद्यन्तं निवाप्तहेतुः सन्बसिष्ठ इति च 
द्वा अन्नुबन्। 

तृतीय विषत्त- 

स इदं सवेमभिप्रागाचदिदं किच स यदिदं 
¢ _ (न (~ $ = 

सवेमभिप्रागाद्दिदं किच तस्पास्गाथास्त- 
स्पातप्मगाथा इदयाचक्षत एतमेव सन्तम् , इति। 

स प्राण इद्रःसर्वे शरीरजातं स्वानुप्रवेदोनाभिपागात्सवेतः प्रगतवांस्तस्मासा- 
णदेवताया मूर्तिविरोषप्रतिपादका कऋहद्रयात्मकमक्तषपा मनच्रविरषाः 
च्यन्ते । तन्मन्त्रद्रष्टारो महषयोऽपि प्रगाथनामकाः । 

चतुर्थ विपरत्ते- 

प्रगाथा इत्यु- 

स इदं सर्वमभ्यपवयत यदिदं किच स यदिदं 
सवेमभ्यपवयत यदिदं किच तस्मास्पावमान्य- 
स्तस्मात्पावमान्य इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्; इति । 

रोके क्षुद्रं यप्किचिदक्ति तत्सर्षं प्राणोऽभ्यपवयताभितः पूतं श्ुद्धमकरोत्ततस्त- 
न्मूततिविशेषभ्रतिपादिका ऋचस्तद्रष्टारो महषयश्च पावमान्य् इत्युच्यन्ते | 

पञ्चमं विधत्ते- 

सोऽत्रषीद हमिदं सवंमसानि यच श्चुदरं यच महदिति 
तं शुद्रसूक्ताश्चामवन्पहासूक्ताथ तस्मात्शुदरसूक्तास्त- 
स्मात्घुद्रसूक्ता इत्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

डके श्चद्रं पिपीडिकादिरूपं यदसि महच गजाश्वादिषूपं यदसि तत्सवेमह् 
मेव मवानील्येवं स॒ प्राणदेवः कदाचिदत्रवीदतस्तत्प्राणप्रतिपादकमच्रपवाः शद्रसू- 

१ख, ग. श््मके सूः । २क. ख. ग, छरेऽपिम 



(+ 

१२० शरीमत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्- [रद्ितीयारण्यङे- 
्तमहासूक्तनामानोऽमवन् “जातवेदसे'' [ ऋ° प्ं० म० १ सृ० ९९ कऋ० १| 

. इति सूक्तमकचैत्वत्मुदपूक्तरूपम् । “अस्य वामस्य [ ऋ० पे म० । मू० 
१६४ ऋ० १ ] इलेतत्मूक्तं द्विपश्चाशादचत्वान्महापूक्तम् । एवमुदाहरणान्तराणि 
्र्यानि । ततततूकदरटरौ महयश्च शू्रूक्तमहापक्तनामम्यामुच्यमते, । तपना 
तशुदरसृक्ता इति वाक्यं महापूक्तानामप्युपलक्षणम् । 

षष्ठं विधत्ते- 

सूक्तं वतावोचतेति तत्सृक्तमभवत्तस्मात्सृक्तं 
तस्मात्सूक्त मिल्याचक्षत एतमेव सन्तम् , इति । 

कदाचिदयं प्राणदेवः स्वमहिमप्रतिपादकस्य मन्रनातस्य वक्तारं कंचिन्महि दृष्ट 
तमुवाचांयं महधिः सक्तं शोभनं वचनमवोचताऽऽश्मेतदिति । बतराग्द आश्चयं. 
वाची | यप्मादयं देवो मच्रनातं सूक्तशब्देन व्याजहार तस्मान्मच्रनातं सक्तनामक- 
ममवत् । तद्रष्ठाऽपि सृक्तनामकोऽमूत् । भ 
` समं मित्ते . 

एष वा ऋगेष येभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽर्चत 
स यदेभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽच॑त तस्माह- 
्तस्माहगित्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

योऽय प्राणदेवोऽस्तयेष एवक्शंब्देनामिधीयते । यस्मादेष प्राणः सवेभृतार्थ तं त देहमचेत स्प्रवेशेन पूनितमकरोत्तस्मात्माणप्रतिषादको मृच्र्तदृष्टा चक्शा्देना- 
भिधीयते । 

अष्टमं विधत्ते- 

एष वा अरधेचं एष हेभ्यः सर्वेभ्योऽ्यैभ्योऽर्यत 
स॒ यदेभ्यः सर्वेभ्योऽर्येभ्योऽ्चत तस्माद्र्धरच- 
सतस्मादधचे इत्याचक्षत एतमेव सन्तम् , इति । ह 

ऋचो भागेऽधचैः सोऽप्येष प्राण एव । जधचेराञ्दः स्थानवाची । देवमनुष्या- 
दीनां छोकविशेपरूपाणि यानि स्थानानि सर्वाणि तदर्षमयं प्राणोऽचत तत्स्थानवापि- 
प्राणिजातं पूनितमकरोत्तसमात्तादशप्राणमहिमवाची मच्रमागस्तद्रष्टा चाधचशन्दू- नोच्यते | प 

नवमं विधत्ते- 

एष ये पदमेष हीमानि सर्षाणि भूतानि पादि 
चि 

१ क. ख. `चायमुषिः मू" । 



अभ्या०२ख०२८१०)] एतरेयारण्यकम् । १२१ 

स॒ यदिमानि सवांणि भूतानि पादि तस्मा 
तपदं तस्मात्पदमित्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

पदशञ्देन सुबन्ततिडन्तादिरूपः कस्यचिदर्थस्य वाचक; शब्दो विवक्ितः | 
तयैवा्चंस्य मागः पादशब्दामिषेयोऽपि विवक्षितः । तदूुमयमेष प्राण एव । यस्मा 
त्सवाणि भूतान्यप्तौ पराणः पादि स्वपरवेरोन प्रा्तवास्तस्पात्तम्महिमप्रतिपादकोऽ च. 
मागः श्ब्दविशेषसद्रश्टा च पदश्ड्देनोच्यते । 

दशमं विधत्ते- 

पष वा अघ्षरमेष भ्यः स्वेभ्यो भूतेभ्यः 
प्रति न वचेनमतिक्षरन्ति स यदेभ्यः सर्वेभ्यो 
भूतेभ्यः क्षरति न चेनमतिक्षरन्ति तस्पाद- 
शरं तस्मादक्षरमित्याचक्षत एतमेव सन्तम्, इति । 

अकारादिरूपं यदक्षरं लोकप्रतिद्धं तदेष प्राण एव । यस्मादेष सर्वभूतानामनुष्ठा- 
तृणामर्थ क्षरति क्षरणं फटप्रदानङ्पं करोति । प्राणवदन्ये पुरुषा एनं तनेवातिक्तरन्ति 
पाणमविद्ङ्व्य क्षरणे फटप्रवाने स्वयं न समथीः । अत एव चछन्दोगा आमनन्ति - 
^ प्राणः प्राणाय ददाति ” [ छन्दो० ७।१९। १] इति। न सख प्राणर्- 
हितः शवदेहोऽन्यस्मे शवदेहाय यत्किचिद्धवादिकं दातुं प्रभवति, अतोऽयं प्राणमति- 
रुड्ध्य क्षरणं नास्ति तस्य प्राणस्य वाचकं वणेनातं तद्रष्टा वाऽ्षरशन्देनोच्यते । 
तदेवं स्ेमन्नप्महर्िसरपतं प्राण्य ध्येयमिति तत्पर्यायः । 
। तमिमं संक्षिप्य दरीयति- 

तावा एताः सर्वा ऋचः सरवे वेदाः स्वे घोषा एकैव 
व्याहतिः प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विद्यात्, इति ॥ 

एस्येतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
| दवितीयः खण्ड; ॥ २॥ (१०) | 
“ अ्निमीके पुरोहितम् "” [ ० सं०म० १ प° १ ऋ० १] इलयारभ्य 

“ यथा वः सुसहा सति ” [ ऋ०° सं म० १० प° १९१ ० ४ ] इ्यन्ताः 
समाक्नता ऋचो याः सन्ति ता एताः सवां अप्येकेव व्याहूतिरेकशब्दातमिकाः । 
तथ चर्गदयनुर्वेदादयो वेदाः सन्ति ये च घोषा न्ञमघडधादयो वोषैयुक्ता वणी 
सन्ति ते सवं एकैव व्याहतिः । कोऽप्ताविकः शाब्द इति स उच्यते-भाण एव 
प्राणश्षब्देनेव सर्वं शब्दजातं गृहीतम् । प्राणदाक्त्येव सर्वेषामुच्वार्यमाणतया प्राणिऽ- 

[मतः 

१६. ङ, "था ऋग्वेद । दक. स्र, ग, षर्यः । 
१९ 



१२२ श्रीमत्सायणाचा्यविरचितभाप्यसमेतम् -- [रद्वितीयारण्ये- 
नत्मावात् । तस्मात््राण ऋच ऋगुपरक्षिनं प्व शव्दनातं महपिनातं च प्राणस्व्प- 
मिलयेवोपापितव्यम् ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचा्यविरचिते माधत्रोमे वेदाधप्रकाश रेतरेयारण्यकमाभ्य 
द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ (१०) 

भथ तृर्तीयः खण्डः ¡( एकादशः ) 

प्राणस्य कृत्लक्ञन्दायेरूपध्यानममिवाय शक्चगतामु त चाशीतिभिन्दपवन्धयनरत. 
हृष्टि विद्रधान उपास्यानमाह-- 

विश्वामित्रं ह्येतदहः शंमिप्यन्तमिन्द्र उपनि- 
पससाद स हान्नमित्यभिव्याहून्य त्रहतीस- 
हसं शशंस नेन्द्रस्य मियं धामोपेयाय, इति । 

कदाचिन्महात्रतास्ये कमणि वरिधामित्रो मह्ना प्नेतन्पहावतास्पमर 
शंपिप्यति शंतितृमुपक्रमं करोति तदानीमिन््रो ऽना सस्व तिश्वामित्रपुपनिषस- 
सापत्य समीपे स्थितवान् । सगिक. सङारदरन्दमः | स च रिश्वामिनश्र इृनदरस्या. 
भिप्रायं ज्ञाता तवान्नभूनमेतर तन्मश्नातमिनीन्द्रम्यामे कथयित्वा चरृहुतीछन्दं 
मन्रस्ह्लं शमित्वा तेन शंमनेनेन्द्रस्य यन्पियं स्यानं स्वरम तत्प्रापतवान् । अप्र 
महात्ताख्ये कर्मणि माध्यंदिनपवन निप्केवस्यारयं ्िनिच्न्ं पश्यते | तस्यच 
शचखस्य पक्िरूयतां परिकल्प्य तदुवयवन्दपाः शखभागविन्नेपाः क्रमेण पल्यने | पर्तिणश्च मध्यदेहो मीवा शिरः पकषमूलं द्तिणः पक्त उत्तरः पकः पुच्छमुदरस्थानमू- 
द्रमूष इत्येवं दशावयवाः सन्त्यतः शस्ेऽपरि दशावयवहपत्वेन तदिदाप्र ` भुवनेषु 
ज्येष्ठम् „ [ ऋ० सं० म० १० पर १६० ऋ० ! | इत्यादिका बहुविधाः पूक्त- विरोषाः मथमारण्ये--दे० आ० १ अ० २० ४] विहिताः | ते च पश्वमारः ण्यके शौनकेन सम्यनितृलयोदाह्लाः [दे आ> 4 अ १ व° ६} | यद्यपितेषु स्वेषु नानत्रिच्छन्दस्का मखा आ्ानास्थ।ऽपि तेषु सर्वष्वज्राणि गणधित्वा पद् त्रिशदक्षरोपेतानां वृहतीनां सहच दरएप्यम् | 

पुनरपि पृव॑वदास्यानमाह-- 
तमिन्द्र उवाच ऋषे प्रियं ‰ म धामोपागाः सवाक 

1 वच्छमुद्रमृरूः दस्यव पटिनुं याम्यम् । भ ककष्यचेत -न- 

५ क. पद । २ क.ख.ग्. “इरितिक्ान । 

1) 

न क गक न्क नक् च 0 जनका + ~ + १ 0 पच पो नमे | धे 1 २११ शा मन । 



च 

अध्या०२व ०३(११)] एेतरेपारण्यकम् । १२३ 

द्वितीयं शंसेति स हानमिस्येवाभिव्याहूट बुहती- 
सदस्रं शरस तेनेन्द्रस्य मियं धापोपेयाय, इति । 

विश्वामित्रं प्रतीन्द्र एवपुत्राच, हे महर्षे त्वं मदीयाच्बुद्धया शंपित्वा मदीयं 
परियं स्थानं प्राप्तवानि हे महष स तादशस्त्वं शाखं पनरपि द्वितीयं शं पेति । अन्य- 
सू्व्यारयेयम् । ननु कृत््ञेऽपि निष्केवल्ये राखेऽ्षरगणनया बृहतीप्रहखमेकमेव 
संपद्यते न तु द्वितीयमसि तत्कथं द्वितीयं शंपेलभिधीयते, नायं दोषः । अनर बृहती. 
सहस्रशब्देन तदवयवानां विवक्षितत्वात् । तृचाशीतयोऽन्रत्वेनाभिदहिताः “ अन्रमशी- 
तयः ” इत्युक्तत्वात् । अत्रापि त्रिवारमन्नत्वेनोपन्यस्यन्ते। अतो बृहतीसहस्रश>्दे- 

क ०५ ९५८ नात्र प्रथमपयाये गायत्री तृचाशीतिविवक्षिता ॥ द्वितीयपयाये .बाहती तुचाशीतिः। 

तृतीयं पयायमाह-- 

तमिन्द्र उवाच ऋषे भियंवे मे धामोपागाः सवा 
ऋषे ततीयं शंसेति स दान्नमित्येवाभिन्पाहूत्य बृहती. 
ससं शशस तेनेन्द्रस्य परियं धापोपेयाय, इति । 

ओष्णिही त॒चाीतिरत्र बहतीशब्देन विवक्षिता । अन्यत्पवेवव्या्येयम् । 

तचाशीतिषिन्द्रान्नत्वदृष्टि विधाय प्राणस्य सर्वात्मत्वं दशेयन्नाख्यायिकामु- 
पतहरति- 
| तमिन्द्र॒ उवाच ऋषे पिय॑वे मे धामोपागा षरं ते 

ददापीति स होवाच त्वामेव जानीयामिति तमिन्द्र 
उवाच प्राणों वा अहमस्म्यषे प्राणस्त्वं प्राणः 
सबाणि भूतानि प्राणों हेष य एष तपति स एतेन 
रूपेण सवां दिशो विष्टठोऽस्मि तस्य मेऽन्नं मिन 

हक 

दक्षिणं तदैश्वामित्रमेष तपननेवास्मीति होवाच, इति ॥ 

इत्येतरेयब्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके दितीयाध्यये 
ततीयः खण्डः ॥ ३।॥८( ११) 

इनदरो हि यथोक्तप्राणात्मघ्यानेन तत्साक्षात्कार प्राप्य खानुमवतिद्धं सवौत्मत्वमुप- 
दिश्य स्वात्मनः सखस्य त॒चाशीतिरूपं यदन्नं ध्यातव्यं तन्मित्नादिविदेषणेः प्रशशप् । 
ोकिकमित्रवत्भीतिजनकत्वादन्तस्य मित्रत्वम् । अभिवद्धिहेतुत्वादक्षिणत्वम् । ̂ “ दत्त 
वृद्धो 2 [ स्वा० ग० प० ] इति धातुः । विश्वामित्रेण शंप्तनकाठे संपादिवत्वादिदं 

१ ख. ग. स्वस्वतु । २ ग. दिभिरविश" । 



१२४ भरीपत्सायणाचा्यविरचितभाष्यसमेतम्- [रेद्वितीयारण्यके- 

्ैश्वामित्रम् । तादगन्नं प्राप्याऽऽदिलयषूपेण सषैदा लोके तपमेष एवास्मीयेवं 
ध्यानदष्टिपिद्धं खकीयं खपमिन्द्रः प्रावाच ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचा्थविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रेतरेयत्राह्यणारण्यक- 
माष्ये द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३॥( ११) 

भथ चतुथः खण्डः । ( द्वादशः) 

[सत 

तिसृषु तुचाश्ञीतिष्वन्नरष्टिं विधाय वर्णविशेषेषु शरीरादिदषटि विधत्ते- 

तद्रा इदं श्रहतीसदस्ं संपन्नं तस्य यानि व्यञ्जनानि तच्छ. 
रीरं यो घोषः स आत्मा य रष्पाणः स प्राणः, इति। 

तदिदास मुवनेषु ” [ ० सं म० १० सू० १२० ऋ० १] इत्यादिकं 
यन्मश्नातं निष्केवस्यशखे विहिते तदेषेदमक्षरगणनाखूपेण बुद्धिकोशटेन ब्रहती 
सहस्रं संपाद्य ष्यातम्यम् । तस्य बृहतीप्तहच्चस्य मध्ये यानि ककारादीनि व्यञ्च 
नानि पतन्ति तेषु शरीरदृष्टि कुयात् । ककारादीनां हिति पाणिनीयपंन्ता । ग्यज्ञन- 
मिति श्रोतज्ञा । तामेवोपनीम्य कमारन्याक्गरगै --“कादीनि व्यञ्जनानि? इत 
सैषितम् । यौ पोषो षर्कौरादिवर्णः स आत्मा मध्यशरीरम् । ये तृष्माणः शषप- 
हस्ते भ्राणवायुस्वरूपाः । घोपोष्मादिपेज्ञाऽपि कौमारे पूतिता “वगेप्रथमहितीयः 
दाषताश्चाघोषरा घोषवन्तोऽन्ये'” “दाषपतहा ऊष्माणः" इति । | 

तदेतच्छरीरादिष्यानं प्रसति- 

एतद्ध स्म वे तद्धिद्ान्वसिष्ठो वसिष्ठो 
बभूव तत एतन्नामधेयं छेभे, इति । 

वसिष्ठनामको यो महषिरस्ति सोऽयं तदेतच्यज्नादीनां शरीरादिष्पत्वं विद्रा 

न्वसिष्ठशब्दस्यामिधेयो बभ्रैव । अतिशयेन निवाप्तहेतुत्वमाच्छादयितृत्वं वा॒वपरिष्ठ^ 
त्वम् । प्राणो हि स्वप्रवेशेन निवापहेतुभवति । खन्याप्लया स्वेमाच्छादयति । 
तादशं प्राणात्मत्वं ध्यानेन प्रा्तवान्सुनिरप्यर्थद्रयवच्छेन वपिष्ठनामकत्वं रन्धवान् । ` 

पुनरपि प्रकारान्तरण प्रशे्ति- 

एतदु दैवेन्द्रो विश्वामित्राय परोवाचेतदु देवेन्द्रो भरद्वाजाय 
प्रोवाच तस्मात्स तेन बन्धुना यक्षेषु हूयते, इति । . 

. १ क. श्शल्येन । २ ख. ग. ध्यातवान् । ३ ख. ग. सूत्रम् । ४ ख. ग. -"काए्भकारा- 4 

५ क. 'षसहाश्चा" । ख, ध. इ, 'षसद्ाश्च घो" । ६ ख. क. -दिरूपं ध्या । ५ कृ, दुकल्व । 



श, 

अध्या०रख०४८१२)])  एेतरेयारण्यकम् | | १९५ 

एतदेव व्यञ्नादिषु शरीरत्वादिदशेनमिन््रो विश्वामित्रभरदाजाभ्यामुपदिष्- 
वान् । तस्मात्स इन्द्रस्तेन शिष्यङ्पेण बन्धुना सोमयागेषु पुत्रह्मण्यायामि- 
्राऽऽगच्छ हरिव आगच्छेल्येवं समाहूयते । महतेन्द्रेण महच्यामुपदिष्टत्वात्मश- 
समियथः । । 

पुनरपि भ्यज्ञनानि सखरांश्च विभज्य तत्र रातरिध्यानमहर््यानं च विधत्ते- 
तद्रा इदं ब्रहतीसदसरं सपन तस्य वा एतस्य ब्रहतीस- 
हश्चस्य सपन्नस्य षट्तरिशतमक्षराणां सदस्राणि 
भवन्ति तावन्ति शतसंवत्सरस्याहां सहस्राणि भवन्ति 
व्यज्ञनैरेव रात्रीराशुबन्ति स्वररहानि, इति । | 

विशेषविधिप्तबन्धार्थं तद्वा इत्यादेः पनः पुनरनुवादः । षटािशदक्षरा बृहती । तस्यां 

च परहखगुणितायामक्षराण्यपि षट्तरिशत्प॑स्याकेः सहस्ैयुक्तानि मवन्ति । संवत्सरश्च 
पष्टयत्तरश्चतत्रयदिनात्मकः । तस्मिन्ंवत्सरे शतगुणितानि दिनान्यपि षटत्रिश्शत्सह- 
लरप॑ख्याकानि मवन्ति । ततः संख्यापताम्थे स्यक्षरगतेषु तावत्तख्याकेपू ॥ 
तावत्संख्याकरा्िदृष्टिं कुयात् । तथा स्रेष्वहचष्ट कुर्यात् । अकारमारम्य पआतृका- 

यामेकारपर्थन्ता वणः स्वराः । अत एव कुभारेणेवं सूचितम्--“शिद्धो वर्णप्तमा- 
नायः" “तत्र चतुदशाऽऽदो खराः” इति । 

यथोक्तपर्वविशेषणविरिष्टस्य प्राणदेवध्यानस्य प्रधानफलं दशेयति-- 

तद्रा इदं बृहतीसष्सरं संपन्नं तस्य वा एतस्य बुहतीसद- 
सस्य सपन्नस्य परस्ता्पज्ञामयो देवतामयो ब्रह्ममयोऽ- 
प्रतमयः संभूय देवता अप्येति य पएवं वेद्, इति । 

प्रत्तामयत्वादिगुणचतुष्टयेन फठेन च सेबन्धा्थं तद्वा इदमिलयायनुवादः । बुद्धि 

विशेषपतपादितस्य बृहतीस दस्यं खरूपम्तः प्राणदेवः भ्ज्नामयशचित्स्वरूपः सतैज्ञ 
इत्यर्थः । देवतामयोऽभ्चिवाय्वादिस्ैदेवतापतमष्यत्मकः । ब्रह्ममयः प्वैवेदात्मकः । 
अमृतमयस्तत््वन्ञानोत्पादनेन मोक्षहेतुत्वान्मुक्तिरूपः ! यः पुमानेवमुपास्ते सत पुमा- 
नेव ता अञ्चिवाय्वादिकाः संभूय सवा अप्येकीङकृल्याप्येति तदेवताप्तमष्टिरूपं हिर- 
ण्यगभं प्राप्नोति । 

१६. ह. भजते । त । २क.ख.ग. निचभः। ३ क. तस्मि्चस्तरेश ।४्खे.ग. 

स्मिन्सदस्रे श । ५ क. ख. ग. "णिते सति दि ६ क. ख. णेव सू ७ घ. ह. श्रिताः---क्सि । 
< ग. द्देश स्व ९ख.ग.ष्दः | ब्रद्धिः। १० घ डः. शशोषैकसं"। ११ क. "त्य संपश्नस्य स्व । 



१२६ श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्- [र दितीयारण्यके- 

तस्य चोपाप्रकस्याध्यात्ममधिदैवं च व्यतिहारेण ध्यानं विधत्ते- 
त्योऽदं सोऽस योऽसा सोऽहम् , इति । 

तत्तस्मिन््व॑त्मके प्राणदेवताख्पे योऽदमुपाप्तकशरीरवतीं सोऽसौ प्त एवाऽऽ- 
दित्यमण्डटस्थः पुरुषः । तथा योऽसावधिदे(दै)वमादित्यमण्डदस्थो चैः पुरुषः सोऽ 
स॒ एवोपाप्तकशरीरस्थोऽहमस्मीत्येवमन्योन्यतादात्म्यं ध्यायेत् । 

जध्यात्ममधिेवं च ध्येयवस्तुन एकतवे पंवादार्थं मन्नमुदाहरति- 
तदुक्तमूषिणा-- सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति, इति । 

कत्छमन््य प्रतीकदरोनाय चतुेपादः पठितः । सर च मन्न; संहितायामेव- 
मान्नतः- 

“विध्नं देवानामुदगादनीकं चक्षर्मत्रस्य वरुणस्या्नेः । 
आप्रा ्यावाएभिवी अन्तरिक्षं सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च", इति । 

[ऋ ० ०१०१११० १] जनीकराब्दो मुलवाची सैन्यवाची वा । यदेतदारि- 
व्यमण्डटं तदेतदेवानां मुखं स्ैन्यवहारहेतुतवात्। देवानां मध्ये मुखुयमिलर्थः | पैनयपे 
बहविधररिमपरमूहरूपमिति भ्यास्येयम् । तच मण्डलं चित्रं चायनीयं पूजनीयम् | यद्वा पवदिक्षु रदिमप्रपारणेन विचित्रम् | देवानां मुखमित्येतदेव वचक्षरित्यादिना 
मपश्च्यते--मित्रवरुणादीनां चक्षःस्यानीयमिदं मण्डलम् । एतदीयेन हि प्रकारोन प 
देवाः प्रयन्ति । तच्र मण्डं छोक्रयमापराः सर्वतः पूर्णं सद्रतैते । तन्मण्डटस्यः 
ूर्यो जगतो जज्गमस्य तस्थुषश्च स्थावरस्यापि प्राणिजातस्याऽऽत्मा प्रलयक्स्वहूपमिति 
मन्रस्याथः | 

एतद्विज्ञानमुपपरहरति- 

एतदु देवोपे्षेतोपे्षेत, इति । 
इल्येतरेवत्राह्मणारण्यककाण्ड द्वितीयारण्यके दवितीया्याये 

चतुथेः खण्डः ॥ ४॥ ८ १२ ) 
इति बदड्चव्रह्मणारण्यककाण्डे दितीयारण्यके 

द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
एतदेव सवात्मकमादित्यखरूपं गुरुमृखादुपेक्षेत साक्षात्कुर्यात् । अम्याप्रोऽध्या- 

यपस्माप्यथेः | | | 
। 

~क 

पूयं आत्मा नगतः०--[ ऋ० पं० म० १ म्० १११ ऋ० १] 
१. ड. देव भादि" । २ क. “रस्योऽये पु" । ३ ग. ध्येयः + 



अध्या० ल० १८१३) एेतरेयारण्यकम् । | १२७ 

तयो ऽहमिदयत्न यो व्यतिहार उक्तः सोऽयं त॒त याध्यायस्य तृतीयपादे 

चिनितः- 
‹्यतिहारे सवात्मरम्योरेकधा धीर्त द्विधा । 

वस्तवेक्यादेकधेव स्याद् व्यांय व्यतिहारधीः ॥ 
रेक्येऽपि ग्यतिहारोक्त्या षी््धेशस्य जीवता । 
युक्तोर्पारत्ये वाचनिकी मूर्विवदाल्यमार्थिकम् ॥ 

रेरेयके पठ्यते--“तच्ोऽदं सोऽप्तो योऽपो सोऽहम्?” इति । तस्यायमथः-- 

य एष देहैन्धियसाक्षी जीवात्मा स एवाऽऽदित्यमण्डलवतीं परमात्मा, यो मण्डटवतीं 

स॒ एवास्मदेहादिवतींति । ततर स्वदेहरविमण्डलयोरन्योन्यम्यतिहारे श्रूयमाणेऽपि जीव- 

नरहेक्यलक्षणस्य वस्तुन एकत्वदिकयैव बुद्धिः कतैम्या | न च म्यतिहारपाठेवैयथ्येमेक- 

स्थापि वस्तुनो दाढ्यीय तदुपपत्तेः, इति प्रात ्रूमः--न खखिदं तत्वावनोधप्रकरणं 

येनैकत्वप्रतिपत्तिदी व्यमपेश्चते । किं तरिं सगुणो पाल्तिप्रकरणम् । उपासिश्च यथावच 

नमनुषठेया । तये्यैतिहरेण द्वेधा बुद्धिः कतैम्या । नन्वेवं सति जीवस्य ज्येक्यमु- 

त्कषाय कलपते । बद्मणस्तु ज॑विक्यमपकर्षाय स्यादिति चेन्नायं दोषः । यथा देहादि- 

रहितस्याप्युपाप्तकचित्स्थेयी्थं चतुभनाष्टमुजादिमूिम्यपदेशेऽपि नापकषैः, तथा वच- 
नबलादीश्वरस्य जीवत्योपापने का तव हानिः । यैदुपा्तनाय व्यतिहरिऽनुष्टीयमानेऽ- 

थीजीवन्रह्मणेरिकत्वप्रतिपत्तिररढा भवेत्त चरितार्थाः संपद्यामहे । तस्माव्यतिहारेण 

द्विषा बुद्धिः कतेभ्या ॥ 

इति श्रीमत्पायणाचार्थविरचिते माधवीये वेदारथप्रकाश एेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
चनो, = (ति, (न माष्ये द्वितीयारण्यके द्वितीयाध्याये चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ (१२) 

इति श्रीपत्सायणाचा्यविरचिते माधव्रीये वेदाथेपरकाशे बह चबाह्य- 
णारण्यकभाष्ये द्वितीयारण्यके द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीयारण्यके तृतीयोऽध्यायः। 

तत्र प्रथमः खण्डः । (त्रयोदशः) 

द्वितीये महधिमन्नरूपत्वाद्िगुणा उक्ताः । तृतीये पञ्चविधत्वादीनि गुणान्तराण्ु- 
भ थः ॐ [श क, च्यन्ते । ततोक्थस्य मूतपञ्चकषपत्वं विधत्ते-- 

योह वा आत्मानं पश्चविधपुक्थं वेद यस्मा 
[वा 

१ क. ख. ग. श्वेकस्य दाद्धौ" । २ क. ख. ग, 'पास्तौ वा" । ३ ख. ग. यथ्प्युपा । 



1), 

(क १२८ श्रीमत्सायणाचायेबिरचितभाष्यसमेतम्-- [र द्वितीयारण्यके - 
दिदं सवमुततष्ठति स संमतिवित्पूथिवी वाय॒रा- 
काश आपो सभ्योतीषीद्ेष वा आत्मोक्थं 
पथ्च विधमेतस्माद्धीदं सबेमुत्तिषठत्येतमेवाप्येल्ययनं 
ह वे समानानां भवति य एवं बद, इति। 

यसमात््राणदेवस्य प्रतीकमूतादुक्थादिदं भर्वपुततिष्ठाति । उत्थानुष्ठानतदुपासन- 
फलमूतत्वाजगदुतपत्तेः । तादशमुक्थं निप्केवल्यास्यं शचं पथ्चविधमात्मानं वक्षयमा- णदएथिव्यादिपचप्रकरिणोपाप्तकप्य खरूपभूतं यः पुमानुपास्ते स पुमान्प्रतिवित्- म्यगमिज्ञः । के ते पश्च प्रकारा इति चेुच्यैते- एभिन्यारीनि यानि पञ्च मृतानि पन्ति तद्रूप उपाप्रकस्याऽऽत्मा पश्चविधमुक्यम् । एतस्मात्पश्चमूतात्मकादुक्थादेव 
समिदं शरीरनततमुत्प्यते । पुनरप्येतमेबोक्यमप्येति सहारकाटठे प्रविशति । न ्ुकय्सरूपत्वेन प्रतिपादितानि पञ्च मूतानि विहाय भौतिकस्य शरीरप्योत्पतिरये 
वा पसभवति । यः पुमनेवमेतस्योक्थस्य पश्चविधत्वमुपस्ति प्र पुमान्मानानां ज्ञाती. नामयनमाश्रयो भवति ! 

तेषाुक्थस्वरूपाणां पशचमूतानामन्ादिरूपलष्यानं विधत्ते 
तस्मिन्योऽन्नं चन्नादं च वेदाहासिमिन्नननादो 
जायते भवत्यस्यान्नपापश्च पृथिवी चासमेत- 
न्मयानि ह्यननानि भवन्ति ज्योतिश्च वायुश्वा- 
नादमेताभ्यां हीदं सर्ममसनमस्यादपनमााशच 
आकाशे हीदं सर्व समोप्यत आवपनं ह् वै समानानां भवति य एं वेद्, इति । 

तसपिन्पश्चपूतात्मक़ उक्ये यः पुमानिदमन्नं मोग्यमिदरं चाभ्नाद्ं भोकतृरूपमिति विभग्योपालेऽसिमनरपपकेऽन्नादो मोदक समर्था रोगरहितः ब्र जायते । अस्य चोत्पन्नस्यान्रमपेक्ितं सरं संपयत एव । किं तदन्नं फ्रि वाऽन्रादमिति चत्दुच्यते--. पश्ूतेषु मध्य आपश्च पृथिवी चेत्यु मयमन्नम्। यप्माद्ीहियवादीन्यक्नानि मूम्यु्क- विकाररूपाणि भवन्ति पत्मादनयुर्कयोरन्नत्वं युक्तम् । तेजश्च वायुश्वेति मतद्वयं ' भोक्तृरूपम् । प्राणवायुना नादरान्नौ प्रदीपिते सदेताभ्यामञ्िवायुम्यां सवैमिदमम- नातं जनो मश्नयति । तप्ाज्जयोति्ग्वोरनादतव युक्तम् । न च मूतचु्टयस्येवोप- योगो न त्वाकास्येति शङ्कनीयम् । आकशप्याऽऽवपनह्पत्वात् । 
------- ण । भालम् भदा 
_ १ स. ग. सर्वं जगदु्ति"। २ घ. ढः श्च्यन्ते। ट । २ क. ख. ग. पुत्र आजा।४ष्. मपिश्षिप्रं स । 

| 



॥# 

अध्या०३ख ० १(१३)] एतरेयारण्यकम् । ९१२९ 

समिदं मोकमुमेग्यनातं समोप्यते सम्यगा समन्तात्पक्षिप्यते तस्मादाकाङ्चस्याऽऽवप- 
नत्वम्। यः `पुमानेवमाकाजस्यावकराशप्रदानेन मोकनमोग्याधारत्वमपासे स पमान्स- 
प्राचाना ज्ञातानाोमावपनमाधारा भवत्यवे | 

उक्थखद्यषु मूतेषु ̀  भोकतुमोग्यध्यानं विधाय भैककिषु तद्धयानं विधत्ते-- 
तसिमिन्योञत्नं चननादं च वेदाहास्मिन्नन्ादो 
नायते भवल्यस्यान्नमोषधिवनस्पतयोऽन्नं प्राणभ्रतोऽ- 
न्नादमाषयिषरनस्पतीन्हि भराणभरतोऽदन्ति, इति । 

आओषधिवनस्पतीनामन्नत्वं प्राणता मनुष्यगवाश्वादरीनां मोक्तृत्वं च रोके प्रधिद्धः 
मिति दोतयित दिशब्दः । 

जथ प्राणभूत्स्वेव मोकत्मोग्यविमागध्यान विधत्ते- 

तेषां य उभयतोदन्ताः पुरुषस्यानुविधा विहि 
तास्तेऽन्ादा अन्नमितरे पशवस्तस्मात्त इतरान्पशर- 
नधीौव चरन्त्यधीव दयनेऽन्नादो मवति, इति । 

तेषां प्राणभृतां मध्यये केचिदश्चादय उभयतोदन्ता अधोभागे चोध्पभागे च 
दन्तपङ्कियुक्ताः पुरुषस्यानुविधा मनुष्यस्य प्रकारमनुपत्य विरहिता उत्पादिताः । 
यथा मनुष्यस्याभयतो दन्तपङ्की विद्येते तद्वदश्चादीनामपि ते मनुष्याश्रादयो मोक्तृरू- 
पभ्य इतरेऽथोभाग एव दन्तपङ्कियुक्ता गोमहिषादयः पश्चवो ये सन्ति तेऽन्नरूपाः । 
यस्मादेवं तस्पाह्लोक उभयतोदन्ता मनुष्याश्चादय इतरान्गोमहिषादीन्प्रयधीवः 
चरन्ति, अधिका इव वतन्ते | अश्वादीनां मृल्यबाहुल्या्यत्नातिङयेन रक्ष्यमाणर््वा- 
चाऽऽधिक्यम् । यप्मा्ठोकेऽपि बोहियवादिका येऽन्ने पात्रे प्रक्षिपते पलयन्नादो मोक्ता 
मनुष्योऽधिक इव भषति । तत्र मनुष्यस्य खातच्यादधिकत्वमन्नस्य पारतचयात्यूनत्वम्। 
~ भोकतुराधिक्यध्यानस्य फलमाह-- 

अधीव ह समानानां जायते य एवं षेद, इति ॥ 

इत्येतरेयब्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके ठतीयाध्यायें 
प्रथमः खण्डः | १॥ ( १३) 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाश् रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
ˆ भाष्ये द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( १३) 

१ख.ग. पेणमभूः।२ख. ग. अतः। ३ ख. ग, "विधानं विधीयते।तेः। ४ख, ग 
त्वादाधि" । 



॥॥ 

१३० भ्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [रद्विनीयारण्यके- 

अथ द्वितीयः खण्डः । ( चतुदंशः ) 

अन्नद्िध्यानमुक्त्वा पुरुषस्योक्थखरूपस्याऽऽत्मचेतन्याविमावातिशययुक्तत्वध्यानं 
विषत्त-- । 

तस्य य आत्मानमाविस्लरां वेदाश्चते दाऽऽविभूयः, इति । 
तस्योक्यरूपस्य पुरुषस्य शारीरे वतमानं चिद्ूपमात्मानपाविस्तरामतिकशयेन 

प्रकटं यः पुमानुपाक्ते प्र पुमान्भय आविरतिशयेन प्रकटत्वमश्चते ह ग्याभ्ोत्येव | 
विदयेश्वयीदिकीर्विं बहरा प्रापोतील्यभः 1 

चेतन्यस्योपाधिविरोषेषु तारतम्यनाऽऽविमावं दर्शयितुमादविकमुपाषिमदाहरति- 

ओषधिवनस्पतयो यच्च किंच प्राणभृत्स आत्मानमाविस्तरा 
वेदोषधिषनस्पतिषु हि रसो दश्यते चित्तं प्राणभृत्य, इति । 

सच्चिदानन्दरूपस्य जगत्कारणस्य परमात्मनः कार्यमूताः सर्वेऽपि पदाथी आवि- 
भोवोपाधयः। तत्राचेतनेषु मृत्पाषाणादिषु सत्तामा्माविरभैवति न चाऽऽत्मनो जीवरूपं 

क त्वम् । ये त्वोषधिवनस्पतया जीवहूपाः स्थावरा ये च श्वाप्ररूपप्राणधारिणो 
जोावरूपा जङ्गमास्तदुभयमतिङयेनाऽऽविभावे स्थानमिति यो निश्चिनोतीयध्याहारः। 
स पुमानात्पानमतिशयेनाऽऽविभृतमुपास्ते | कथं स्थावरनङ्गमजीवयोरावि्भावातिदाय 
इति चेदुच्यते । ओषधिवनस्पतिषु स्थावरजीवशरीरेषु रस॒ आर्द्रत्वं तदेतजीवा- 
त्मना खङ्गम् । न [ईं कषठपाषाणादिषु रपोऽसि । यदपि प्राणभरत्स जङ्गमजीवश 
रीरषु चित्तमन्तःकरणं तदपि जीवात्मनो दिज्गम् } तच्च म॒त्पाषाणादिष न दरयते। 
अतो रपचित्तयोर्जीवटिङ्गयोरदहेनदोषध्यादिष्वतिरायेनाऽऽवि्मीवः सिद्धः । 

उदाहतापाधावपि स्थावरेम्यो जङ्गमेष्वाविभावातिरशायं दरयति- 

प्राणभृत्सु त्वेवाऽऽविस्तरामात्मा तेषु हि 
रसोऽपि दृयते न चित्तमितरेषु, इति । 

तुशब्द ओषधिवनस्पतिव्यावृत्यथः । प्राणभृत्य मनुष्यगवादिष्वेव चिदात्मन 
आविभावातिरया न त्वोषध्यादिषु । तत्र हेतरुच्यते- तेष प्राणभ्रच्छरीरेष रक्तप. 
रसो दश्यते । अपिशब्देन पूर्गाक्तं चित्तं पमृचिनोति । अतो दिङ्द्यपद्धावादाति 
भावातिशयः । इतरेष्वोषधथिवनस्पतिरारीरेषु चित्तं न दृदयते क तु रपरूपमेकमेव 
टिङ्ग तस्मान्नास्त्यतिरयः | 

` प्राणभृदुपाविष्वपि तारतम्यं दशेयति-- 
पुरुषे त्वेवाऽऽवरिस्तरामात्मा स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो 

१खे. ग. ये चौषः। 



जध्या०३ख ०२८१४) एेतरेयारण्यकम् । १३१ 

विज्ञातं वदति विज्ञातं पयति वेद श्वस्तनं वेद 
लोकारोक्रौ मर्येनाप्रतमीप्सत्येवे संपन्नः, इति । 

मनष्या गवाश्वादयश्च प्राणभरतस्तषां मध्ये परुषे मनुष्य एवातिक्येनाऽऽत्मा- 

विरमाव न तु गवादिषु } यस्मात्स मनुष्योऽचन्तं भरदष्ज्ञानेन संपन्नः । तदेव 

कथमिति चेत्तदुच्यते -पूर्वेयुयेद्स्त धिज्ञातं तत्त्वमद्य स्मृत्वा ममेदं विदितमिति 

जनानाम्रे वदितं समर्थः । तथा पवेदुयदवस्तु समीचीनं विज्ञाते तदय स्मृत्वा तस्षि- 

नेसे गत्वा द्रष्ट पमर्भैः । यद्यपि गवादीनां दशने सामथ्येमत्ि तथाऽपि विवेकामा- 

वान्न प्ताकल्येन दशनम् । किंच यथाऽतीतस्य कथनं तथा श्वस्तनं माकेष्यत्कतेव्य- 

मपि जानाति । तथा खोकारोकावुत्तमं स्वगेोकमधमं नररीकं च श्ञेण 

विविच्य जानाति । तथा मर््येन विनश्वरेण ज्ञानकमेरूपतताधनेनामृतमविनश्वरं मुक्ति - 

पदमीप्सति प्रापुमिच्छति । एवमनेन प्रकारेण मनुप्योऽचन्तविवेकेन संपन्नः । 

गवादिपदयुषुक्तैपरीत्यं दशेयति-- 
अयेतरेषां पश्नामश्ननापिपासे `एवाभिविज्ञानं न विन्न 

वदन्ति न विज्ञातं पशयन्तिन विदुः श्वस्तनं न रोका- 

छोकौ त एतावन्तो भवन्ति यथापरह्गं हि समवा, इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्यणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये 
दवितीयः खण्डः ॥ २॥ (१४) 

मनुष्यवैरक्षण्ययोतनाथ[ऽथशन्दः । तद्व बरन्तण्य प्रपशयते--अशनाशञ्ेनारि- 

तभनिच्छेच्यते | अदानायेति पदे यकारस्य टृप्तत्वात् । ययं बुमृन्षायाच पिपाप्ताते 

एवोमे अभिखक्ष्य पडूनां विज्ञानप्रस्ति, न तु मनष्यवत्पुवविन्ञतकथनादरिकम् । ते 

गवाश्चादिपश्षव एतावन्त एतावन्मात्रविज्नानास्ताकाटिकक्षुधादिज्ञानमातर)पता 

भवन्ति । ततर देतुरुच्यते--यथापर्गं पूवसिमञ्जञानकमानुष्ठानाधिकारयुक्तं जन्मानि 

यादृशी प्रज्ञा शाञ्लीया किकी वाऽम्यस्ता । कर्मणोऽप्येतदुपलक्षणम् । कमपि 

.विहितं प्रतिषिद्धं वा यादशमनुष्ठितं तादश। प्रज्ञां तादशं कमं चानतिक्रम्य यस्मा- 

त्स॑भवा; प्राणिनां जन्मानि मवन्ति । तस्माज्ज्ञानकमानुततारेण प्गूनां बुद्धिमान 

* युक्तम् । एतदेवाभिप्रे परखोकगामिनं जीवं प्रति बाजस्नायन आमननिति- "तं 

वि्याकभ्रणी समन्वारभेते पर्वधरज्ञा च! [वृह० ९ । ४ । २] इति । “पुण्यो वै पुण्येन 

कर्मणा मवति पापः पिन" [वृह ० ४ ।४। ९] इति च। तदेवं मनुष्यदेहस्योत्तमोपाधि 

त्वात्तमनेवाऽऽत्मन आविर्भावातिङयं ध्यायेत् । यद्यपि देवादिदेहा इतोऽप्युत्तमापाध- 

यस्तथाऽपि मनुष्यस्थैव प्रायेण शाखाधिकारित्वात् “पुरुष एवोक्यमयमेव महान्प्रना- 

१ ख. ग. °त्सर्व स्मतवाऽ्येमं ममे । २ क. ग. घ. इ. यक्रारस्य । र क. ख.ग. ज्ञानक । 



१३ भ्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यके- 

पतिः, [ए० आ०२अ० १ ख० २] इति प्रस्तुतत्वादेतसिमिननैव ध्यानमुचितम् | 

इति श्रीमत््ायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश देतरेयत्राह्यणारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः॥ २॥ ( १४) 

सथ ततीयः खण्डः । ( पदशः ) 

(किये 

पू्त्राऽऽत्माविमीवध्यानमुक्तमत्र समुद्रह्यत्वादिध्यानमुच्यते । तत्राऽऽदौ पुरुषस्य 
समुद्रूपत्वध्यानं विधत्ते- 

स एष पुरुषः समुद्रः स्वं छोकपति यद्ध किचा- 
शचतेऽलसयेनं मन्यते यथ्रन्तरिक्ष्टोकमश्चुतेऽल्येनं 
मन्यते यद्ययं सोकमश्चवीताद्येतरैनं मन्येत, इति । 

“पपुरुष एवोक्थम्? [ ए० आ०२अ०१ खर २] इति शस््रस्वरूपत्वेन 
यः पुरुषः प्रकृतः स एष पुरुपः समुद्ररूपः । यथा समृद्रस्तटाकनचाद्िकं सर्ममति- 
क्रम्य प्रौढो वतैते तथाऽयं पुरुषोऽपि सर्वै लोकरपतिक्रम्य वतैते | सत एवातिक्रमः 
कथमिति चेत्तदुच्यते--यद्ध रिच मूके यत्तिविद्धोग्यनातमश्चते भ्याप्नोति तमेनं 
भोग्यपदराधेमतिक्रम्य मन्यतेऽन्तरिक्षरोकगतमपि मेग्ये मे मूयादधिति कामयते | यदा 
त्वन्तरिक्षखोकगतं प्रामोति तदानीमेनमपिं मोग्यपद्राध्रमतिक्रम्यं मन्यते स्वग मोगोऽपि 
मे भूयादिति कामयते । तस्यापि प्राप्तौ तमतिक्रम्य सलयदोकादिभोगोऽपि मे भूयादिति 
कामयेतैव । एतदेवामिप्रे् ज्ञाखान्तरे म्रबराह्यण एव्रमास्नायते-- “काम समुद्रमा- 
विशेत्याह। परमुद्र इव हि कामः। नेव हि कामस्यान्तोऽस्ति। न समृद्रस्यःः [ तैं० बा° 
का०२प्र० २ अनु> ९] इति । अतः समूद्रसमानत्वात्पुरुपे समुद्रध्यानं युक्तम् । 

पुरुषशारौरावयवेषु पश्चभूतध्यानं विधत्ते-- 
स एष पुरुपः पञ्चविधस्तस्य यदुष्णं तजञ्ञ्योतियानि 
खानि स आकाशोऽथ यष्ठोदितं ष्मा रेतस्ता आपो 
यच्छरीरं सा प्थिवीयः पाणः स वायुः, इति, 

उष्णं जाररागन्यादिषूपम् । खानि मृखनापिकारिच्छिद्राणि। शारीरशब्देन ' 
काटिन्यं विवक्षितम् “यत्कठिनं स्ता प्रथिवी" [ गर्भोप० १ ] इति श्रुखन्तरात् । 

पुरुषरारीरगतस्य प्राणवायोः पञ्चवृत्तिमेदध्यानं विषत्त- 

स एष वायुः पञ्चविधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समा- ॥ 
नस्ता एता देवताः प्राणापानयोरेव निविष्ठश्चक्षः श्रोत्र 

1 1 राम (नोन न कमित भअ. 1 म् थि ¬ 
"ण 

कका 

१ख.,ग. -मयेत् । य| २क. ख. ग. “म्य स्वग॑रोके मोः! ३ क. ख. ग, तद्रा" + 



भध्या०दल०३८१५)] पेतरेयारण्यकम् । १३३ 

मनो बागिति प्राणस्य छन्वपायमेता अपियन्ति, इति । 

हृदयादूरध्वं मुखूनासिकयोः संचरन्वायुः प्राणः । अधोद्वारे सचरनपानः । सवाघु 

डीषु व्याप्य वतेमाना व्यानः | जवा्करान्त्यादिकं कतुमूध्वभाग केण्ठडवास्यत 

उदानः । अन्नपने साम्येन छत्खद्रीरे नेतुं नाभिप्तमीपेऽवस्थितः समान; । तदे 

द्वायोः पञ्चविधत्वं ध्यायेत् । चक्षुःश्रोत्रमनोवागादिदेवता अप्यत्र प्रथगध्यातन्या इति 

न शङ्कनीयम् । तापं देवतानामूध्वाघोभागवर्तिनोः प्राणापानयोरेवान्तमोवात् । तदेव 

कथमिति चेत्तदच्यते--यस्मातस्राणस्यापायं देहादपगमनमनु सवो एताश्वक्षुरादिदे- 

ता अपियन्ति टीयन्ते न देहे तिष्ठन्ति, तस्मादन्तभूतत्वाच पएरथरध्यानम् । 

यञस्यावान्तरमेदरूपेण ध्यानं विधत्ते- 

स॒ एष वाचधित्तस्योत्तरोत्तरिक्रमीो यज्ञ; स एष 
यज्ञ; पश्चविधोऽप्निहोत्ं दशेपूणंमासो चातुमास्यानि 
पक्षः सोमः स एष यज्ञानां संपन्नतमा यत्साम एतस्मि 
न्हेताः पश्च विधा अधिगम्यन्ते यत्माक्सवनेभ्यः संका 
विधा जीणि सवनानि यद्ष्वं सा पश्चपा, इति॥ 

क (५ 

इदैतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( १५. , 

वाचां मन्चोचारणादिन्यौदतायाधित्तस्य शाखविहिताथपयालोचनन्यंप्तस्यान्तः- 

करणस्य चोत्तरेत्तरिक्रमः । एकस्मादितरस्याोत्तरत्वं॑तस्मादप्यन्यस्योत्तरत्वमिल्येव- 

मत्तरोत्तरमावो यस्य क्रमस्यात्ति सोऽयमुत्तरोत्तारेक्रमः । कमेण न्यापार् इत्यथः । 

तष्णीमवस्थानादत्तरमावीं मनप्ा शँखाथेपयोलोचनग्यापारस्ततोऽप्युत्तरभावीं वाचा 

मन््रोच्वारणन्यापारस्तदुभयन्यापारखूपो यज्ञ इति यदस्ति सं एष उक्थात्म॑कपुरुषरूपः 

णदेवः । स च यज्ञात्पकः प्राणा्िहोत्रादिमदेः पञ्चविध इति ध्यायत् । नच 

सोमादप्यधिकं किंचित्कम।न्तरं कुतो नोच्यत इति वाच्यम् । अधिकस्य कमान्तरस्या- 

मावात् । सोमयाग इति यदस्ति स एष यज्ञानां मध्येऽतिशयेन प्प्ः । यस्मादेत- 

समिन्सोमयागे पञ्प्रकारमनुष्ठानं द्यते । सुत्यादिनेऽनुषठेयेभ्यः सवनेभ्यः प्राचीनं दीक्ष- 
णीयादिकं यदलि सोऽयमेकः प्रकारः । प्रातःसवनं माध्यंदिनं सवनं तृतीयसवनं चेति 
प्रकारत्रयम्। सवनेम्य ऊरषध्ममवभ्रथमारम्योदतर्ानीयान्तं यत्कर्मैजातमस्ति सोऽयं पञ्चमः 

> १ ख. ग. श्ञतदवाः। घ. ङ शन्ञस्य तदवाः। २ क. ग्दिरूपादिव्या। ३ घ. ड. `व्याद्ृता। 

४ ड. °व्या्रृतः । ५ क. नततरित्वं । ६ क. ख. ङ. क्रमणं । ७ ख. ग. शाघ्लीयप । ध. शास्रवि- 

हितार्थ" । < ख. ग. श्नं व्या ९ क. (त्मकः पुः। १० क. ख. ग. ध्यानम् । ११ ग. अल्यधि । 

घ. डः. अभ्यपधिः । १२ के, ख. घ. ड, वस्नी । 



१३४ भीमत्सायणाचायंविरचिततमाप्यसमेतम्-- [रदवितीयारण्यक्रे- 

प्रकारः । एतेषां पश्चप्रकाराणां सोमयागादन्यत्रासंभवात्सोमयाग शव संपन्नतमः ॥ 
इति श्रीमत्पायणाचार्यविरविते माधवीये वेदाथप्रकाश्च देतरेयत्राह्मणारण्यकमाष्ये 

द्वितीयारण्यके तुतीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ८ १९ ) 

अथ चतुथः खण्डः । ( षोडउड्ञः ) 

वेत्र [एे० आ० २अ० ३ ख० ३] समुद्ररूपत्वादिध्यानमक्तम् | अत्न 
सतोमपश्चेकत्वादिष्यानमृच्यते । तस्मिनध्याने प्रर चना्ं प्राणरूपमक्यं प्रशसति 

यो ह वं यज्ञे यज्ञं वेदाहन्यदर्दवेषु देम: 
प्यहं स संप्रतिवरिदेप वे यज्ञे यङ्नोऽहन्यह्दै- 
वपु दवाऽध्यृष्ना यदेतन्पहटुक्थम्, इति। 

यथा हस्तिनोऽप्यलयन्तश्र्ठो राजा हसिनमारोहति, एवमत्र श्रो यज्ञ इतरं 
यन्ञमधिरूढ हृत्युपचयते । तथेवोक्कृष्टमहरितरस्मिनहन्यधिरूढम् । उत्तमश्च देव इत- 
रदेवेप्वधिरूढः । तथा सरति यः पुमौनधमयन्ञादिष्वध्यूहुकपुपर्यवस्थितमृत्तमयन्नादिरू 
पमुपास्ते स पुमान्संपरतिवित्म्यगमिन्तः । कोऽप्तातुत्तमयन्नादिषपः पदार्थं इति 
चदुच्यत- यद् तन्महदुक्थे पदं निप्केनस्यश्ख्लमेषप एवात्तमयन्नादिरूपः पदार्थ 
इति सोमयागस्य संपचनतमत्वं पूर्वमुक्तम् [दे आ० २ अ० ३ ख० ३] 
जताऽय वतेमानः मह स्रप्तवत्परप्त्राख्याऽयं सोमयाग इतरयन्ञेऽथिहोत्रादावधिषढ 
तथा महद््तं महतो वतमिल्यादिनिवेचनविशेषस्य पमेव [एे० आ० १ अ० १ 
स= १ द।रातत्वान्महावतास्यमवतद हरितरस्मिमहन्यध्यदल(द)म्, देवश्च प्राण 
रूपः श्रष्त्वाद्रागादिदेवेष्वाप्रहढः, तद्रपत्वादुक्थमथिकम् । 

तस्याक्थस्य पञ्चविधत्वध्यानं विधत्ते-- 

तदेतत्पचविधं शिद्टतपशदशं सप्तदशमेकवि्षं 
पश्च विदापिति स्तोमतो गायत्रं रथंतरं 
चरृहदधद्र राजनमिति सामतो गायच्युष्णिग्ब 
दत जिष्ष्द्रिपदेति च्छन्दस्तः शिरो दक्षिणः । 
पक्ष उत्तरः पक्षः पृच्छमात्मलाख्यानम् , इति । । 

गीयमानतृचावस्ितानामजिरोषाणां समूहः स्तोमः । स च सामगेचिवदादिनान्ना 
भ्यवाहेयते । तत्र ॒भिवृत्स्तोमस्य स्वरूपं सामव्राह्मणे पसमाख्नतम्--“ तिसृभ्यो स 

१क.ख.एवं।२क.ख. पवै।३ग. “त्र सोमपः! ४६. डः. स्तोभप। ५ क. शका 
रिरूपत्वं ध्या" । ख. “व्रकादिरपत्वध्या । ६ ख. ग. प्रष्यः । ७ घ. ड. "ान्यज्ञा } ८घ, ड 
स्याख्यं श । ९ क. ख. ग. नः सं। १० ग. शति । इयारभ्य पुच्छमास्मेघ्यास्यानमित्यन्तेन गी । 



॥ 

भध्या ० ख ०४(१६)] देतरेयारण्यकम् । १३५ 

ह करोति स प्रथमया तिद्धम्यो दिं करोति स्त मध्यमया तिमरभ्यो दि करोति प्त 

-त्मयो्यती वृतो विष्टुतिः " इति । अयमर्थः-- “उपास्मै गायता” [ ऋ० सं° 

०९ पू० ११ ऋ० १] इत्यादीनि तुचात्मकानि नीणि सूक्तानि सन्ति, तेषु 

तिरमिरम्मिदि करोति गायेत् । काभिल्िमूभिः, प्रमया त्रिप्वपि पूक्तेषु याया 

प्रथमा तया स्र उद्वाता गायेत् | तथा प्ति तिमुभि्ीतं भवति, सोऽयं प्रथमः 

पयीयः । द्वितीये सृक्तत्रयगतया मध्यमया गायत् । तृतीयपयाये ूक्त्नयगतयोतत- 

मया मायित् । अनेन प्रकारेण त्िवृत्स्तोमसबन्धिनी विशिष्टा स्तुतिः संपद्यते । सेयं 

सुतिरुयतीति नाख्नाऽभिधीयत इति । पश्चदशस्तोम एवमाभ्नातः--“ पञ्चभ्यो ह 

करोति स तिमिः सर एकया स एकया पञ्चम्यो हि करोति स॒ एकया स तिसूभिः 

स एकया पञ्म्यो हिं करोति स एकया सर एकया स॒ तिसृभिः पञ्चपंश्चिनी पश्च - 

शास्य विष्तिः" इति । पूर्वोक्तत्िवृत्स्तोम एक एव सृक्तजयनिष्पा्यः, अन्ये तु स्तोमा 

एकैकेनैव तृचात्मङकेन सूक्तेन निप्पा्न्ते । तत्राय कमः -- प्रथमपयौयं आवृक्ति- 

सहिताभिः पञ्चमिक्र्गिमगयेत् । तद्यथा- प्रभैमपयीये प्रथमाखचं चिगोयेत् । इतरे 

द्र सङृत्सङृदवायेत् । द्वितीयपयीये मध्यमां त्रिगायेत् । तृतीयपयीये तृत्तमां त्रिगो- 

येत् । सेयं पञ्चदशस्य स्तोमस्य सबन्धषिनी विषटतिः पञ्चशचिनीति नाम्ना म्यवहियते । 

सप्तदक्चस्तोम एवमान्नात--“ पञ्चभ्यो हि करोति स तिमिः स एकया स्त एकया 

पञ्चम्यो हि करोति स एकया स तिसृभिः स एकया सप्तभ्यो हिं करोति स एकया 

स तिमृभिः स तिरभिशपप्त स्षदशस्य विष्टिः '' इति । प्रथमप्यीये प्रथमामूचं 

तरिरगयित् । द्वितीयपर्यीये मध्यमां तिगायेत् । तृतीयपर्याये मध्यमामुत्तमां च चिगा- 

येत् । सेयं सक्तदशस्तोमपंबन्धिनी विष्ठुतिः । तेयं दश्चसपेव्युच्यते । एकविश्स्तोम 

एवमा्नातः--““पपतम्यो हि करोति पर तिपरभिः स तिप्रभिः स॒ एकया प््तम्यो हिं 

करोति स तिमिः स॒ एकया स तिपूभिः सतम्यो हि करोति स एकया स तिपूमिः स 

तिपरभिः सपपेतिन्येकविशस्य विष्टिः" इति । प्रथमपयीय उत्तमां सकृद्वायेत्। द्विती 

यपयाय श्यां सङ येत् । तृतीयपर्याये प्रैथमां सद्वायत् । सेयमेकविंशस्तोमपरब- 

न्धिनी विष्टिः सकतपषिनीलभिधीयते। पञ्चवि्चस्तोमस्य त्वावृत्तिप्रकारमेदः सामसूत्र 

पे 

५ “ पर्नशस्तोमस्थैव वष्तिः--खशाभ्यो दि करोति स तिसः स चतसृभिः स॒ एकः 

याऽष्टाभ्यो दहि करोति स एकया स तिसृभिः स चतसुभिर्मवभ्यो हिं करोति स॒ पत्रभिः प एकया 

स तिसभिरिति । धानं जस्यमतेनेकस्थः पक्षो नवभ्यो हि करोति स चतसुमिद्रौभ्यां स तिसृभिरिति 

परिचरायामावापक्षो गौतमीयः ” इति ग. पुस्तकटिप्पण्याम् । 

१ क. घ, ०्पश्चनी" । २ क. श्यमाव्र । ३ क. "थमाः। ४ क. घ. ड. 
मन 

५क.ग. घ. 

ड. 'सृभिः सप्तदशस्य । ६ क. `यं सप्तदशस्य" । ७ घ, ड. “स्तन्ये । ८ क. ख, ध. उ. प्रथमां । 

क. ख. घ्, ड, मध्यमां | १० घ.ङ. `सप्तनी । 



१३६ श्रीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-- [र द्वितीयारण्यके 
्र्टन्यः। तदवमुक्थं स्तोमवशात्पश्च विधं ध्यायेत् । “तत्पवितूषरेण्यम्? [ तर पण म० द प्र ६२ फं० १०] इत्यस्यामृच्युत्पन्नं साम गायत्रनामक्रम् | “ अभित्वाशर् " [ ऋ० सं म० ७ सू० ३३ ऋ० २२) इत्यस्यागुत्पनन 
र्थेतरम् । ̂ “ त्वामिद्धि हवामहे ? [ ० पं० मम ६ प् ४६९ ऋ० १ ] इत्य. 
स्यामृच्युतपन्नं बृहत् । “ इमा नक्रम् 2 [ ण्स म० १८ सृ० १५७ ऋ० {1 
रयप्याशच्युतचं भद्रम् । “ इन्दं ने नेम भिता" [ ऋण त° म० ७ पू०२७ 
° २८. इत्यस्यामृच्युतननं राजनम् । एवमृक्थस्य सामतः पञ्चविधत्वम् । चतुकषश- 
क्षरा गायनी । जष्टाविदात्यक्षरोष्णिर्। पटविरदक्षरा बृहती । चतुश्वतवारिशदक्षरा 
षट् पादद्वयेनेव निष्पन्ना द्विपदा । इत्येवं छन्दोवशातयश्चविधत्वम् । यथा पषिणः 
रिरःपक्षायवयवास्तधा निप्केवल्यशखस्य “ इन्द्रमिद्राभिनः "” [ ऋ० सं० म० 
म्० ७ ० १ | इत्यादिमच्रप्तमृहः शिरः! अभित्वा शर्  [ ऋण म म० ७ 
पर २९ ० २२ | इत्यादिको दक्षिणः पक्षः| “ त्वामिद्धि" [ ऋ० पण भ० ९० ४६९ ऋ० १] इत्यादिक उत्तरः पक्षः| “ इमा नकम् ” [ ऋ सं° म० १० {९७ ऋ० १] इत्यादिपमृहः पुच्छम् | “तदिदास [ऋ० मर 
म० {न पू० १२० ऋ० १ | इत्यादिको मध्यशरीररूपम आत्मा । इलयेषं पक्ि- 
रूपं बाह्यणेनाऽऽख्यायते । तदरेतदा्यायमानं प्शचविधं पक्िरूपमुक्ये ध्यायेदिल्य्थः | 

प्रकारान्तरेण पश्चविषत्वध्यानं विधत्ते 

पञ्चकृत्वः परस्तोति पश्चक्रत्र उद्वायति पश्चङ्रत्वः 
प्रतिहरति पश्चङ्रत्व उपद्रवति परशचकरखो निध- 

कि नमुपयन्ति तत्स्तामसदस्ं भवति, इति । 
सामगा महाव्रते राजनप्राना सतुवते । साचि च पञ्च मागाः सनि । प्रह्ताव 

उद्भाथः प्रतिहार उपद्रवो निधनमित्येते मागाः । तत्र प्रस्तावरभागं गायन्पस्तोता पञ्च. 
छत्व आवृत्तं गायति । एषमुद्राताप्रतिहर्तारै खघ्ठभागं पञ्चकृत्वो गायतः । ऋति. 
गन्तराभावाुपद्रवभागपूद्रतिव गायति । सोऽपि पश्चक्ृत्ो गायति । स्व निधनपुष- 
यन्त।तिविषानात्मसतोत्रादयः सर्वेऽपि पश्च्त्वो निधनमामं गायन्ति । एवं सत्यत्र . 
भागभेदेन यत्पञ्चविधववं यचेकैकस्याऽऽनृच्या पश्चत्रिधलं तदूुभयमुक्थे ध्यातव्यम् | 
प्स्तावादिमागानां पञ्चकृत्वो गानम्षि । तत्तसिन्गनि सोमानां सह्चं सपद्यते । 
क्गक्षरव्यातिरेकेण गीपिपूरणा येऽसरपमूहाः प्रक्षिप्यन्ते ते स्तोमपंज्तकास्ेषां पहल- 
त्वप्तपादनं रामसर वरष्टम्यम् । सेयं सहक्तपस्या यथोक्तपश्चविधरत्वप्रशं ्ार्थमुपन्यस्यते । 

१ घ. इ, स्तुवन्ति । २ क, स्तोमानां ¦ ख. ग. स्तोमभागानां । ३ ग, ^तिपरिषू । 



अध्या ०९स०४८१६१। एतरेयारण्यकम् । १३७ 

प्रकारान्तरेण पश्चविधत्वध्यानं विधत्ते-- 

एव ह्यताः पच्च विधा अनुशस्यन्ते यसाक्तचाशीतिभ्यः 
सका वधा तिक्लस्तृचाशातयो यद्व सा पश्चमी, इति। 

यथः प्रस्तावादिमागस्तत्तदवृत्तिमिश्च पञ्चाविधं स्तोत्रं पस्ताममाः संपादयन्ि, एव- 
सवेता नेष्कवल्यगता च्चा हात्रा पश्च विधा अनु्ञस्यन्ते । कथं पाञ्चविष्यापिति 
चत्तदुच्यत-- “मह इन्द्रौ य आनपता" [ ऋ० पै० म० <स ७ ऋ० १] 
इत्यादिका येयं गायत्री तृचारीतियां च “मा चिदन्यत्" [ ऋ० से० म० ८ मर 
{ ऋ० १] इत्यादिका बहती ` तृचाशीतियोऽपि ष्य इन्द्र सोम [पातम ४ 
[ ऋ० त०म० ८ स्० १२० १] इत्यारिकौष्णिही तचाश्चीति्तास्तिखस्त- 
चाशीतयः । राखपक्षिणोऽन्नरूपास्ताम्यः प्राचीनमात्मरिरःपक्चादिमागरूपं यन्मच्रना- 
तमपि सेयमकरा विधा । तुचाज्ीतयस्तु चि(तिस्ोविधाः । ताम्य ऊर्ध्वम 
मागद्त्यवह्प यन्मनच्रजातमास्त सा पञ्चमी तिपा । तरेतच्छख्रस्य पञ्चवि 
धृत्वं ध्यायेत् । 

तद् तच्छख्मतं पश्चविधत्वं प्रहोप्तति- 

तदेतत्सहस्तं तत्सवं तानि दश देति मै सर्रमेतावतीं 
हि सख्या दश्च दशातस्तच्छतं दश॒ शतानि तत्सहशं 
तत्सव तानि गीणि च्छन्दांसि भवन्ति अधा विहितं 
वा इद् मन्नपञ्चन पान खादस्वदेतेरामोति, इति ॥ 

इत्यतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये 
चतुथ; खण्डः ॥ ४ ॥ ( १६ ) | 

यथोक्तपश्चविषे राच यदेतन्मच्रनातम सतिं तत्सर्षं॑मिहित्वा बद्धिकोशखेनाक्षरग- 
णनया ब्ृहतीसदृक्षं सपद्यत । पर्वोक्तस्तोभद्ारा बृहतीद्रारा च यत्सह . सपनन 
ततसवम् । नहि सहक्तम्यतिरेकेण किंचिज्गदस्ति, अरेषपंख्यायाः सदसेऽन्तमा- 
वत् । संख्येयस्य च वस्तुजातस्य सररूपायामन्तमोवात् । कथमरोषसंख्यायाः सहखेऽ 

न्तमौव इति चेदच्यते-- तानि सस्यापर्वानि दश्च दज्ञेलेव व्यवहियन्तेऽतः संख्या- 
नातं स्र पहसेऽस्ति । दशशब्देन यावत्युच्यत एतावलयेव रोके विद्यमाना सर्वा 
सख्या न त्वितोऽधिकरा काचिदस्ति । तथा हि-एकं दे चीणी्येवं गणनायां दङ्- 
परयन्ता नूतनाः संस्यास्तत उर्ध्वं तस्या एव संख्याया अवृत्तिगण्यते । एकाद 

१६. ठ. भागेषु तत्त । २क.श्याच य! ३क.ख.व्वंयः। ४ क. तेयं) ५क. ख, 
घ. सेति । द् । 

१८ 



१३८ श्रीम्सायणाचार्यविरचितमाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यङे- 

द्वादरोत्येवं दशकदृष्वमेक्रादिसंल्याया एव व्यव्रह्ियमाणत्वात् । शातं सहस्तमयुतमि- 
लयाद्विक सेख्यान्तरं विद्यत इति चेन्न । तस्पप्यद्रत्ताां दशपर्यायामन्तर्भावात् । 
दश्च दशत इत्यादिनाऽन्तमीव एादाहत्य प्रदरधते । तकारान्तो दशच्छब्दो दशानां 

समूहं व्रूते 1 “पश्चद्रतौ वर्गे वा [ पा०प्ू० अ० ९ पा० १ पू० ६०] इति 
पाणिनिना सतिदत्वात् । दशसंख्याक्रानि वगदूपाणि दश्लकानि यानि सन्ति तानि 

मिदित्वा रतश्राञ्देनोच्यन्ते । तथा दश्रपसख्याकरानि इतानि यानि सनिति तानि 
मिटित्वा सहस्रशब्देनोच्यन्ते । एवं दशात्वसरूयावृत्तिवदद्रेवायुनलक्नादिनिष्पत्तस्त- 
त्सर्वं पस्याजातं यथोक्तेप्ेव दहाशतप्तहछरूपषु तख्यापवस्वन्तमवति । यद्यपि दश 
सेख्यायामेवान्तमौवस्तथाऽपि तद्रृत्पत्तये शतप्तस्या सहल्पस्या चोदाहरणीया, 

तस्मात्तानि संख्यापवीणि त्रीणि च्छन्दांसि च्छादकानि सवंख्पाव्यापकानि भवनि 
तच पवत्रयं तरधेत्यादिना प्रशस्यते । टकर प्रागिभिभुञ्यमानं यदिदमन्नमत्ति त्च 
रधा विरितमश्चनमोदनरूपं पानं नदक्षोरादिरूपं खादो रद्हुकादि । वैच भिवि- 
धमन्नमेतेदश शते सदस्रमिलेवंख्येखिभिः मख्यापर्वभिः प्रामोति । फेन प्ररस्य 
मानत्वात्पकैत्रयं ध्यातव्यम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचा्यविरचित माधवीये वेदाथप्रकाश्च रेतरेय्नाक्मगारण्यक- 
माप्ये द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये चतुभः खण्डः ॥ ४ ॥ ( ११ ) 

1 1 त 1 

अथ पश्चमः खण्डः) ( सप्तदशः ) 

उक्थस्य पञश्चविधत्वादिध्यरानमभिवाय बृहतीप्हखद्पत्वध्यानं विधत्ते-- 

तद्रा इद बृदतीसदस्रं सपन्नम्, इति । 
यज्निप्केवल्यशस्रमृपाप्तनायां प्रतीकत्वेन प्रकतं तदेतरेदमक्षरगणनया वृहृतीडन्द- 

स्कानार्चां सदसत संपन्नमिति ध्यायेत् । 

तदेतत्स्वमतं प्रशेपितु परमतमुपन्यस्यति-- 

तद्धैतदेके नानाच्छन्दसां सहं परतिजना- 
नते किमन्यत्सदन्यदरनरुयामति , इति। 

एकं शालिना नानाविधानां छन्दसां सदस्रूपं निप्कवल्यशख्मिति प्रतिन्ञ 
कुवन्त । तत्र प्हखप्तपाद्रन एव नियमो नं बृहमीन्मीति तेषामभिप्रायः । ते हि 

१क.ख.ग. यां सदल्तसं 1 २क. "तेतथा प । ३ क. भनिचभः। ष्क, ख. घ 
ङ. तथ्यत्रिवि" ! ५ग.नतुबः। ६ क. न्द्साभिति। 



अध्या ० ९ख ०९(१७)] एेतरेयारण्यकम् । १३९ 

प्रसरं विचा्म॑निश्चिन्वन्ति 1 प्रकरृतादुबहतीप्रदस्रादन्यच्छन्दोन्तरयुक्तं सहसरं फ 

तत्समीचीनमियेवमेकस्य प्रश्नः । अत्रेतरस्योत्तरार्थं सच्छब्द आवतेनीयः । प्रश्नो 

त्राम्थां मतान्तरस्य सम्यक्त्वनिश्वयादूनहतीपहस्ादन्यच्छन्दोन्तरयुक्तं सहं ब्रूया 

मेति परस्परमुक्तवन्तः । 

अन्यन्न पक्षऽप्यवान्तरमतमेदान्दशेयति-- 

निष्रप्सदस्मेके जगती सदसमेके ऽनुषप्पदस्रमेके, इति । 

तत्रानु्टव्वादिनः स्वमतप्रशं साथ मच्रमुदादरति-- 

तदुक्तमृषिणा) इति । 

प्त च मनश्नः संहितायामेवमान्नातः- 

“भीमत्मूनां सयुने हंसमाहुरपां दिग्यानां सर्पे चरन्तम् । 

अनुष्टममनु चरचरधमाणमिन्द्रं निचिक्युः कवयो मनीषा '? इति ॥ 

[ ऋं० स° म० १० सू १२४ ऋ ९. ] 

योऽयमिन्दोऽस्ति तमिन्द्रमभिज्ञाः पुरुषा रं्माहुः । हन्ति व्षणाय मेघ भिनत्तीति 

हंसः । कीदश्मिन्द्रं दिव्यानां चडोकवर्तिभेघर्थितानामपां त्ये चरन्तम् । आपो हि 

लप्रव्कत्वनेन्धं सखायं मन्यन्ते । कीटशीनामपां बीमत्पनाम् । पबन्धमिच्छवो 

कषामत्सवः । मेवगता ह्यापः स्थावरजङ्गमप्राणिनामुपकारं कर तेः प्राणिभिः सह मूमौ 

सनन्धमिच्छन्ति । अतस्तादशीनामपां भूम प्ररणयिनद्रलमिरदधिः सह युज्यते । 

तादशं सयुनमाहूरिखन्वयः । अनुषटुप्शब्देन मेवग नैनरूपा वागुपरक्ष्यते ¢ वाखा 

अनुष्टप्  [ नृ पू० १।१] इति श्चुतः | तादश्ीमनुषटुप्शब्दोपलक्षितां गने- 

नरूपां वाचमनुपत्य चचरधमाणं पुनः पुनश्वरन्तमिनद परमैशवर्थयुक्तं प्राणदेवं कवयो 

मेधाविन उपासका मनीषा मननेन विरेकन्ञनिन निचिकयुतितरमुवचितवन्तः । ध्यात्- 

वन्त इत्यथः । 
अस्य मन््रप्योत्तरा् प्रकृतस्यानृषटुप्पक्षस्योपयुक्तं व्याच -- 

अनुष्टमपनु चञ्वुर्यमाणमिन्दरं निचिक्युः कवयो पनीषेति 

। वाचि चै तदैनं पाणं न्यचायभियेतत्तदुक्तं भवति, इति । 

अनुषटप्शब्दोपटक्षितायां वाच्येव तदोपाप्रनकरे प्राणमिन्द्रपंनन्धिनं न्यचायन्नि- 

तरां ध्यातवन्तः । इद्येतदर्थनातं तत्तेनोत्तररधेनोक्तं भवति । 

 जस्िन्यकष पूर्वादिनोऽमिप्रेत गुणं दशेयति-- 

स हेश्वरो यशस्वी करयाणकीतिभेत्रितोः) इति । 

९ग. ्वणमयंमेः।२ग. "मां बन्धनं रक्तवः । 



१९० श्रीपत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [रेद्वितीयारण्यके- 
न सोऽनषटप्सहखेण श्ंधिता होता यरोयुक्तः पृण्यकीतियुक्तश्च भवितोरीश्वरो 

वितु प्रभवति । यशो धनादिनिमित्तं छीकिकम् । कस्याणकीर्तियोगादिनिमित्ता 
दिकी । खिष्टठजगतीपक्षयोरप्ययं गुणो द्रष्टग्यः । 

इदानीं सिद्धान्ती तस्िन्ननुष्टुप्यक्ष दोषं दशेयति-- ` 
श्वरो ह त॒ पुराऽऽ्युषः पेतोरिति ह 
स्माऽऽदहाङ्घत््लो हेष आत्मा यद्रागभि दहि 
प्राणे न मनसेऽस्यमानो वाचा नानुभवति, इति । 

तुशब्देनानुष्टुप्पक्षो निराक्रियते । अनुष्टप्तहस्तेण रोन्दोता कप्तादायुषः पुरा 
वरैतोसैश्वसे मवति । महं प्रमु्भवति । अपमृत्युना म्रियत इत्यथः । इत्येवमभिन्न 
पुरुष आह स । युक्तं चैतदमिज्ञस्य वचनम् । अनुषठ॑नूपस्याऽऽत्मनोऽकृत्लत्वात् । 
कथपक्रत्स्नत्वमिति चत्तदुच्यते-- यद्यदा वागामि हि वाग्रूपत्वेन स्तुतामनुष्ुममेवामि 
रक्ष्य श्चन प्रवते न तु प्राणत्वेन स्तुते बहतीपरहसे प्रवतैते । “वाग्वा अनुष्टपप्राणो 
बहत” इत्येवं हि तत्तद्रपेण स्तुतिः! तदानीं प्राणदूपां बृहतीमुपेक्ष्य वागूपायामनुषटम्येव 
मनसेऽस्यमानः खचित्तेनास्यमानः प्रेयमाणो होता खकीयया वाचा तच्छ नातु 
भवति । न हि प्राणरक्ति्हायमन्तरेण केषं मानस्षमात्रेण होता वाचा शलं वक्त 
क्षमते, सवेस्येन्दियव्यापारस्य प्राणाधीनत्वात् । 

क 

एवमकरत्स्नत्वदाषणेतरपक्षं निदखित्वा स्वपक्षं स्तमथंयत-- 

हतीममि संपादयेदेष वै कृत आत्मा यद् बहती, इति । 
¢) ९ अक्षरगणनया बृहतीं संपाद्य यद् ध्यायेत्तदानीं बहतीति यदस्ति प्राणरूप एष एवं 

प्राणः कृत्छञः संपूण आत्मा । ^ प्राणो बृहती ” इत्युक्तत्वाद्वृहत्याः प्राणूप 
(भ त्वम् । प्राणस्या(श्र)भिवदनदि पर्वन्दरियन्यापारनिष्पादकत्वात्संपुणे आत्मा । 

टोकिकजीवासदृष्टान्तेनं बृहतीं प्रशेप्तति- | 

सोऽयमात्मा सवेत; शरीरैः परिषतस्तद्यथा ऽयमात्मा सवेत; 
ररीरेः परिष्टत एवपेच वृहती सवेतश्छन्दोभिः परिषा, इति । 

देहमध्यवतीं छोकिकपरसिद्धो यो जीवात्मा सोऽयं [सवेतः शरीरः] परितः 
सवासु दिक्षु शरीरावयवरव्टितो वकते । तत्तथा सति ओबात्मवदेव बृहत्यपि सहस्र 
त्वेन संपादिता सती सवेतः शच्रमध्ये स्वेषु स्थानेषु चछन्दोभिरध्ययनकाटीनेत्त- 
टगगतेगायज्यादिमिः सवतो वेष्टिता । त 

१क.ख.ग. धननि । २क. ख. ्रुग्युक्तस्याऽऽ। ३ क. खल. ग, दाक्ति स 1४ 
ग, वरमनसेच्छामाः । ५गनश्नतु बृ") ४ ५ 



अध्या०६ख ०६८१८)] पेतरेयारण्यकम् । | १७१ 

जीवात्मदृ्टन्तेन प्रशस्य मध्यद्रीरदृष्टान्तेनापि प्रशसति-- 

मध्यं दयेषामङ्गानामास्मा मध्यं छन्दसां बृहती , इति । 

जीवात्मनोऽवस्ानप्रदेशत्वादधदयरूपो मध्यदेहमागो वाऽऽत्मशब्देन विवक्षितः । 

स॒ चाङ्कानाँमितरेषां हस्तपादादीनां मध्यं भवति । तथा छन्दसां मध्य वृहती मध्य 
्युनानां गायव्यादीनामधिकानां वरिषटुवादीनां च वृहत्या अभितो विद्यमानत्वात् । 

अनुष्टप्पक्षोक्तदोषं स्वमते तत्परिहार चानु स्वमतमुप्तहरति-- 

स देन्वरो यशस्वी कल्याणकीतिभेवितोरी्वरो इ तु 
पुराऽऽयुषः मेतोरिति ह स्माऽऽह कृत्स्नो ह्येष आमा 
यद्वृहती तस्माद्वृहतीमेवाभि सेपादयेत्; इति ॥ 

इतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके वृरतीयाध्याये 
पमः खण्डः ॥ ५ ॥ ( १७ ) 

यथा वृहतीप्तदस्तं सपाय ध्यानमुक्तं ॑तथेवानष्टुप्तंपाद्नेनापि ध्यानमुच्यते । 

इति श्रीमत्सायणाचा्ीकिरिचिते माधवीये वेदाथेप्रकाश देतरेयन्राह्मणारण्यक- 

भाप्ये हितीयारण्यके तृतीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ९ ॥ ( १७ » 
[ "गीर 

अथ षषः खण्डः । ( अष्टादशः ) 

यद्वाऽनुष्ुबन्तमीवपतंपादनेन बृहती प्रशस्यते -- 

तद्रा इदं वृहतीसहस्ं संपन्नं तस्य वा एतस्य वृहती- 

सरस्रस्य सेपन्नस्यैकादशानुषटुभां शतानि भवन्ति 

पञ्चविश्तिशानुष्भम आत्तं वै भूयसा कनीयः, इति । 

पटूबनिश्षदक्षरायमिकेकस्यां वृहदा द्वाविशदक्षराया अनुष्टुभ ऊर्ध्वमक्षराणि चत्वा- 

वतिरिच्यन्ते । तेषां चातिरिकतानामक्षराणां कृत्ञऽपि द्राखे सहस्रचतुष्टयं भवति । 

तत्रालुष्प्त्वसंपादने सति पश्चविशत्युत्तरदाततस्याका अनुष्टुभो भवन्ति । रोकंऽपि 

. भूयसाऽधिकेन संख्याविरेषेण न्यून सर्यास्वरूपमात्तं वै स्वीकृतमेव म्याप्तमेव । 

तद्यथा शति पश्चादात्संस्याऽमतमवति । सहक्तादौ शतादिंख्याऽन्तमेवति । तस्मात" 

टूबिशदक्षरायां बृदघयां द्वात्रिशदक्षराया अनुषटुमोऽन्तर्भागे युक्त इत्यथः । 

बृहत्यामनुष्टुबन्तमवि कंचिन्मन्रमुदाहरति-- 

तदुक्तमृषिणा, ईति 1 

१ ग. "भागोऽयाऽ्त्मः 1 २ख.ग, ध. ड, °नामेतषां । 



१४२ श्रीमस्सायणाचार्यविरचितभाप्यसमेतम्ू- [रद्वितीयारण्यके- 

स॒ च मश्रः संहितायामेवमास्नतः-- 

“वाचमष्टापदीमहं नवस्लक्तिमृतसप्रशम् । 
इन्द्रात्परि तन्वं ममे, इत्ति 

[ अह० स= मण०्८मू० ७.६ ऋ० १२ ] 

अत्र मच्द्र्ठा कश्चिदटषिः स्वयं मन्रूपः सेवं तरते । अहं मन्त्रात्मा वाचमनु 
त्याम् । इन्दरात्परमेश्वषेयुक्तादबरहतीरूपाल्माणान्तन्वं परिममे, तस्य चेन्द्रस्य तनं 
शारीरं परितो निरमितवानसि । बृहती तावयथोक्तध्यानानुप्तारेणेन्द्रशव्दाभिपेयस्य 
प्राणस्य शरीरमूता, तस्यां बृहत्यामनुष्टुममन्तमाव्येन्द्रनिमित्तं तस्या अप्यनुष्टम इन्दरश- 
रीरत्वं पंपादितवानस्मीत्यथः । कीदटकीं वाचमष्टापदीं चतुरक्षररष्टामिः पदवपेताम् । 
तथा नवक्लक्तिमष्टाम्यः पदिम्य ऊर्वं ॑बुहतीत्वप्तपत्तये पुनरप्येकरेन चतुरक्षरेण पदेन 
योगे सरति नवप्ंस्याक्लक्तियुक्ता भवति । स्रक्तयः कोणास्तद्युक्ताम् । तथरस्यशमतं 
मलयं प्राणं बृहत्यात्मकर सशतीत्युतश्छ षः तादशीम् । वृहत्यामन्तमावात्तदूपप्राण॑सरश 
उपपद्यते । 

एतस्य मन््र्य प्रथमपाद व्याचष्टे- 

वाचगष्टापदीपहमिदयष्ठौ हि चतुरक्षराणि भवन्ति, इति । 
द्रात्रिशदक्षरायामतृष्टुमि सममणैरष्टमि्िमस्यमानायां चतुरक्षरपादा अषौ 

संपद्यन्ते । 

दवितीयपादपृवैमागं ग्याच्े-- 
नवस्रक्तिमिति बहती संपद्यमाना नव्रस्रक्ति ; इति । 

पर्वोक्ताऽ्टापदी या वामूपाऽनृषटप्मैवान्येन चतुरक्षरपदेन संयोगे सति पटूप्रशद- 
सरा बहती सेपद्यमाना सती नवसक्तिभिश्वतुरक्षरपा्ररूपैः कोगेरूपेता मवति । 
नवल्क्तीति विप्तगेरोपर्छान्दपः । 

उत्तरभागं व्याच्टे-- 
ऋतस्पृशषमिति सलयं वे वाचा स्पृष्टा , इति । | 

येयमनुषटुब्रूपा वागस्ति सेयमृचा बृहत्या स्पृष्टा सेयुक्ता सती सत्यं कदाचिदपि 
बाधारहितं प्राणदेवं बृहतीरूपत्वेन ध्यातभ्यं स्एशषत्ीति शेषः । 

वाचमष्टापदीम्०-ऋ० प° म० ८ मु० ७६९ ० १२ । नवशछक्तिम्०- 

ऋ० ं० म० ८ प° ७६ ऋ० १२। 
1 0 1 | नाथो न + = ० = १-४५-५ पन 

फक. 'णर्पस्यस्पः। २. ङ. प्राणसरूपं। 



अध्या०ख ०६८१८) एतरेयारण्यकम् । १४१३ 

तृतीयपादं व्याचष्ट-- 
इन्द्रात्परि तन्वं मम इति तथ्यदेषेतदबहतीसहस- 
मनुष्प्पन्न भवति तस्मात्तदैन्द्राल्माणादूु 
वाचमनुष्टभं तन्वं संनिमिपमीते , इति । 

यद्यस्मात्कारणात्तदे व॑तदब्रहती सहस्रं पूर्वोक्तरीत्या पश्चविशव्यधिकशतोपेतमनष्र- 
प्स सपद्यत । पह शग्दमध्यादल्यानुष्टप्तह लं संपन्नमिति व्याख्येयम् । वस्मा- 

दवृहत्यामनुष्टबन्तमावात्कारणाद्नुषटुनपां वाचं तस्माप्पूवमुणस्यस्वेनोक्तदिनद्रा्परमे 
शररप॑बन्धात्पराणाद्व बहतीरूपाज्निमित्तातन्वं तनुं शरीरमयं होता संनिपमिमीते 
सम्यङ्निष्पादयति । बहत्यात्मकप्राणस्य तदन्तभूताऽनुष्टवपि शरीरं मपतीत्यर्थः । 

तदेवमनुषटनन्तभामेन बृहती प्रदास्ता, तादृशबहती पहरूप्योक्थस्य प्रकारान्तरेण 
पञ्चविधःवध्यानं विधत्ते-- 

सवा एष वाचः परमो विकारो यदेतन्महदक्थं तदे. 
तत्पश्च विधं मितपरमितं स्वरः सत्यानृते इति, इति । 

बहती सहखात्मकं यदेतत्परोदं हलं स एषोऽक्षरेसमष्टिरूपाया वाचः परमो 
विकार उत्तमं कायम् । व्िषटुप्पहस्रादिम्य उत्तमत्वं पूर्वमेव दशितम् । तादृशम 
त्क्य मितादिमिर्वामिरषेः पश्चविधमिति प्ययित् । अक्षरपंख्याप्रयुक्तच्छन्दो 
विशेषयुक्तं मितम् । तद्रहितममितम् , गीतिनिप्पादकः खरः, अवाध्यं तच 
स्यम् › बाध्यं मिथ्याभूतमनतम्, इत्यते वागिशेषा ध्येयाः । 

ताविशेपाचविस्पष्टमुदादत्य प्रदशयति-- 

तमगाथा कुस्म्या तन्मितं यज्ञनिगदो इथा वाक्तदमितं सामाथो 
यः कश्च गेष्णः स स्वर ओमिति सत्यं नेत्यनृतम् , इति । 

अथैपादम्यवस्योपेतो मच ऋगित्युय्यते “भभरमीके पुरो दितम्" [ ऋ° स 
म० १ प° १ ऋ० १] इत्यादिका । तस्यामगनातो सर्वोकप्रतिद्धाथप्रतिपादिका 
“श्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति? इत्यादिका गाथा, गेव । आचाररिक्षारूपा कुम्न्या। 
तयथा--“व्रक्षचररयस्यपोऽश्चान कम कुहं मा सुषुप्थाः'' इत्यदिः । अत्र यदेतदक्पतामान्यं 

इृन्द्रात्परि तन्वे०--ऋण० स म० ८ समू° ७६ ऋ° १२। 

५ ग. तत्तस्मा" । २ क. 'स्राणदेवादृबृहः । २ घ. ढ. सदं । ४ घ. ठ. एवैषोऽ* । ५ क 

रसदख्स' । ६ क. ख. ग. '्दुक्षथमिल्यादि' ) ७ क. "विधं मितमि' । < ग. रेषयुक्तं । ९५ क. ड 

चपा १० क, ग..^₹् दिवा मा स्वाप्सीमो सु। ११ घ. इ. “व्यादि । अ" } क. "लादि च । अ । 



१४२ श्रीपत्सायणाचार्यवरिरचितभाष्यसपेतम्-- [रेद्वितीयारण्यके- 

यो च गाथाकुम्बयारूपावरृभिरोषौ तदरेतत्रयं छन्दोखूपेण नियतपरिमाणत्वान्मित 

भित्यच्यते । "इषे त्वा [ ते० सं० १।१। १1] इत्यादिमन््रनातं यज्नु्द्विशे 
पप: “अग्ने महँ अति ब्राह्मणमारतः' इत्यादिको निगदो ब्राह्मणता येऽथवादा 
याच राजप्तमादौ परिहापरादिरूपेणोच्यते सा सवां था वाक्तदेतत्रयं नियतपरि 
साणामावाद्मितमित्युच्यते । प्रथमद्ितीयादिश्वररनिष्पायं रथंतरवामदेवारिरूपं यत्सा- 
मास्ति, अथो अपि च यः कोऽपि गेष्णः सामभागः सामगैः पवेशब्देन ग्यवहिय- 
माणस्तत्सवेमत्र स्वरशब्देन विवक्षितम् । (शत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य! [तं आ9 

प्रज < अ० २] इत्यादिश्चतिसिद्धस्यात्यन्तमनाध्यस्य वस्तुनः प्रतिपादको योऽय- 

मोपितिशब्दस्तदेतदज वाचः संबन्धि सत्यमिति विवक्षितम् । सवप्रपञ्चस्य निै- 

धको योऽयं नेति रब्दस्तदेतद मावपयेवप्तायित्वादजानतशब्देन विवक्षितम् । 

इत्थं ध्यातन्यमित्या(व्या मिताच्याः पञ्च विधा निरूपिताः । तत्र सत्यध्यानं 

प्ररोपति- 

तदेतत्पुष्पं फटं वाचो यत्सत्यं स देश्वरो यश्ञस्वी कल्या- 
णकीति्भषितोः पृष्पं हि फलं वाचः सतयं बदति, इति । 

ओमित्येवंख्पं यत्सत्यं तदेतद्वामूपस्य वृक्षस्य फर्स्थानीयम् । काण्डद्रयप्रतिः 
पायं क ज्ञानं च शाब्दप्तबन्धित्वादवृक्षस्य पुष्परूपम् । तदुभयप्ाध्यं देवतान 
मक्तिश्े्युभयं तस्य वृक्षस्य फड्ह्पम् । तयोः पृष्पफख्योरहैतुत्वाद् कारस्तदरुपत्वेनोष- 
चरेते । एवं ध्याता पुमान्यस्माद्राचः संबन्धि पुष्पं फं च वदति तस्मादयं रोकिक- 

` धनप्तपत्यादियशोयुक्तो वैदिकपुण्यानुष्ठानकीतियुक्तश्च भवितुं समथः । 

प्रसङ्गाद्वुद्धिस्यमन्तवद ननिषेषं पुरूषायथंतया ददायति- 

अथेतन्मरटं वाचो यदनृतं तद्यथा इृक्ष आविमूरः शुष्यति 
स॒ उद्रतैत एवमेवानतं बदन्नाविग्रूखमात्मानं करोति 

शुष्यति स उद्रतते तस्मादनृतं त बदेदयेत स्वेनेन, इति। 

परक्रतादुपापनीत्परशं्ाखूगाद्वाकंधादथन्तरकथनार्थोऽथङाव्दः । न प्रकृतमुपाप- 

नाङ्गमुच्यते कित्वन्यः कश्चित्प्राप्तङ्गिकोऽनुर्तनिषेध इत्यथः । यदनृतं मिथ्याभाषणमस्ति 

तदेतद्राश्क्षस्य मस्थानीयम् । सत्यस्य पुष्पफटस्थानीयत्वे सति तद्विपरीतस्यान्- 

तस्य मरत्वं यक्तम् । तत्तथा मृख्त्वे सति छक यथा काश्चद्वुक्षां भूमरुत्वातः सन्ना 

विरतलो मत्वा प्रथमं हष्यति पश्वादुद्रतेते विनदति च, एवमेवानतं वदन्पुरषा 

१ख.ग. घ. ढः. ष्दन॒त* 1 २ क. ख. 'नात्ततप्रः। ३ घ. "क्या्थोः \ ४ क. ` तवदननिं । 

५ क, भ्नृतमिथ्याभाः। ख. ग. ननुतमियर्थभाः 1 ६ ख. ग, “मुलमूतः प्र । ७ क. %द्यतीलेव । 



॥ 

अध्या०व०६(१८)] पेतरेयारण्यकम् । १४५ 

वागृ्षरूपमात्मानमाविभरं करोति । मृमूतस्यानृतवदनस्य परेषाममे प्रकटीकृत 

त्वात् । तेन पापेन स पुरुषः शुष्यति । सर््िरस्कायेत्वमेवाघ्य शोषः । अयमनृत- 

वादी न त् प्रामाणिक इयेष सर्वे तिरस्कुवेनिि । स तादृशः पुरुष उद्रतते विनदति, 

नरक प्रप्ोतीत्यथैः । तस्मात्कारणाज्नतिरस्कारानरकाच भीतः पुमननृतं न ब्रूया 

(्कितेनेनानतेन निमित्तिन दयेत खात्माने रक्षत् । 

्रा््गिकं पुरुषौर्थमनुतनिषेधं परिसमाप्य छोकिकम्यवहारोपन्याप्तमुखेन प्रकृतयो- 

सँकारनकारयोः सह ध्यानं प्रशंधितुं केवलमकारं लोकन्यवहारे निन्दति-- 

पराग्वा एतद्विक्तमक्षरं यदेतदा रमिति तचत्किचो- 
मि्याहातरैवास्मै तद्विच्यते स यत्समं फुयौ- 
द्विश्यादास्मानं स कामेभ्यो नारं स्यात् ; इति । 

ओधिति यदेतदक्षरमल्ति तत्परागिक्तं च । परमुत्कृष्टं जगत्कारणमखण्डकरपमं 

ब्ह्मतत्वमञ्चति गच्छति प्रतिपादयतीति पराक्। अत एव पप्ताराह्हिभूत सद्रक्तं सप्ता 

रमोगञ्जन्यम् । तत्तथा सति तेप्तारी पुमान्स्वयमुदरं पुष्णन्यत्किचित्सकीयं याचकाय 

परुषायोपिति ब्रात््वकीयक्रुटुबनिरवाहमविचार्यं याचकं प्रति त्वरदभीष्ठं तथेवास्तु 

त्वमेव खी कर्विदयेव यदि त्रयात्तत्तदानीमयं पुमाननव छोकंऽस्म गृहक्षत्रादभागाय 

रिच्यते रिक्तो भोगशुर्यो मवति । एक्ैकद्रव्यदनि यथा तद्धेगशुन्यत्वं तथा स 

पुमान्यदि समपि सकीयं धनमों कुयाद्याचकायाम्यनुनानीयात्तदानीमामान 

रिष्याद्धिक्त स्नहन्यं कुर्यात् । स॒ तादशो घनहीनः पुमान्भोगेम्यो न 

पयाप्तः स्यात् । 

केवलमकारं निन्दित्वा केव नकारमपि निन्दति-- 

अथेतत्पणेपभ्यात्मं यन्नेति स यत्सवं नति बया 

पिकाऽस्य की्िनीयेत सैनं तत्रैव हन्यात्; इति । 

अथ केवरछकारनिन्दानन्तरं केवटनकारो निन्त इति शेषः । यदतन्नात नन 

धकमक्षरमस्ति तदेतदभ्यात्मं पुणमात्पानं धनस्वामिनमभिक्ष्य वतत ईलम्बात्न 

तसिन्व्मानं सदिदमक्षरं धनपंपत्तिहेतत्वात्पूणेमित्युच्यते । यः पूमानलन्तदरव् 

सर्नाधिने बहिभिक्षादिकं किमपि न प्रयच्छति किं तु नेत्युचचारयन्तवेमर्पि याच्यमान 

~. 

निषेधति तथाविधस्य न्धस्य धनमक्षीणं स्त्खगृहे पूणमवतिष्ठते । स ताद्शा. = 

यदि याचकाय किंमप्यदत्वा सर्धं नेति न्रयात्तदानीमस्य पापका कातजायतं । 
+ । 

१क. शङ्गिकपुः । २ क. शार्थानु" । ३ ख. ग. दभीप्सितंत । ४क.ख पंपणेहे । 

५क. ख. प्नंनेतिनिः। ६ घ.ङ, शोय 1 जग. व्यो या। 



१९६ भ्ीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [२ द्वितीयारण्यङे- 

अत्यन्तद्न्धोऽयं दुरात्मा धिगेनमियेवं सर्वे निन्दन्ि। सा निन्दा पापरूपा कीपि- 
. 9 चरे) क न्म [न्प क, ४ 

रेन पापात्मानं तत्रैवं गृहे हन्यान्मारयेजीवन्नप्थपो मृत एव । तथा च भगवतो- 

क्तम्--“ संमावितस्य चाकीतिमरणादतिरच्यते ” [भ० गी० अ० र 

छो ° ६४ ] इति । 

ननु घनस्य दानादानयोरुमयारपि निन्दितत्वे का गतिः पुरुषस्याश्तङ्कयाऽऽह- 

तस्मात्कार एव दथात्कारे न दध्रात्तत्सलयानृते मिथुनी 
करोति तयोमिथुनात्मजायते भूयान्भवति, इति । 

` यस्माकं निषिद्धं तस्पेत्ततपरितल्ज्योभयं मिरितैवमतु्ेयम् । कथमित्याशङ् 
स प्रकार उच्यते। “प्रापो वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः इत्यादिशशाश्चपिद्धो यो दान- 
कारस्तामिन्नेव दयान्न त्वन्यसिन्काटे । तत्तथा सत्याकारखूपं सत्यं निषेधकनक्रा- 
ररूपमनतं च पिथनी करोति मित्वा युग्मं करोति । तयोद्ांनमरतिषेधयोः सत्या 
नृतयोपिधुनास्मजायत इह के निन्दारहितः प्रकृष्टो भवति । परलोके च भूयानु 
त्कृष्टजन्मानुमवति । यथा खोक अआ।कारनकारो मितौ प्रहयस्तौ तथाऽत्रापि मिहितौ 
ध्येयाविध्य्थः | 

मितादिपश्चविधस्य ध्यानमुक्त्वा केवर्स्याकारस्य ध्यानं विधत्ते- 
+| 

योवेंतां बाच षेद यस्या एष धिकारः स 
$ ^ क [र भ्र ¢ षै, द # 

संप्रतिविदकारो प सषा वाक्संषा स्पर्शा 
ष्मभिव्येज्यमाना बही नानारूपा भवतति, इति। 

पूव्न ^स॒वा एष वाचः परमो विकारो यदेतन्महनदुक्थम्?' इत्यभिहितं शाखं 
यस्या वाचो विकारस्तां षाचं यः पुमान्वक्ष्यमाणप्रकारेणापास्ते स पुमान्प्॑पति- 
वित्सम्यगमिन्नः | कोऽयं प्रकारः सोऽभमिधीयते--अक्रार एव सवेवागात्मकः सेय- 
मकाररूपा वाब्यातृकरमन्रेः ककारारिमिर्मकारान्तैः सपः शषपैरूप्मभिश्च व्यज्य 
माना सती नानाविधा बहूषूपा च मवति । पुवेमेकस्य सत इदानीमनेकत्वं वहू 
त्वम् । तेषां च षहुभेदानां परक्षरषैलक्षण्यं नानारूपतम् । एक॒ एवाऽऽकाशो 
यथा सूचिच्छिद्रं गरहच्छिद्रमित्येवमपापिमेदाद्रदतवं प्राप्य न्य॒नाचिकभवेन प्रस्मर- 
वैलक्षण्यमपि प्राप्रोति, एवमेक एवाकारः कखगघेल्यादिभिरुपाषिभिरनेकत्वं प्राप्य 
परस्परमप्यघाषाक्षरयुक्तश्वेति वैलक्षण्यं प्रतिपद्यते । तदैवमका।रस्य ककारादिष् सवै 
प्वनुगतत्वाद्धेदप्रतीतेरौ पायिकर्त्वोच पपवागात्मकलं पिद्धम् । 

१क. ख. तस्य । २ क. ख. निन्यत्वे । ३ घ. ड. ष्देनं नि।४ख.ग. घ. ड, 'स्मासरि 
५क.,ख.ग, तं तत्र दः ।६ घ. ह, 'मघोः। ग, घ, ड. 'त्वात्स्भः | 



अध्या० ख ००(१९)] एेतरेयारण्यकम् । १४७ 

अकारस्य ध्यानमुक्त्वा तदीयष्वनिमेदयोध्यानं विधत्ते - 

तस्यै यदुपा स भराणोऽथ यदुशेस्तच्छरीरं तस्मात्तत्तिर 
इ तिर इव दह्यशरीरमशरीरो हि प्राणोऽथ यदु- 
चेस्तच्छरीरं तस्मात्तदाविराविटिं शरीरम् ;, इति ॥ 
इत्यैतरेयबाद्यणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये 

षृष्ुः खण्डः ॥६॥ (१८) 

तस्यै पूतक्ताया अकाररूपायास्तप्या वाचो यदुपा यन्मन्दध्वनियुक्तमुच्वारणं 

स प्राण इति ध्यायेत् । अथानन्तरं यदुतघ्वनियुक्तमुचारणं तच्छरीरमिति 
ध्यायेत् । यस्मान्मन्दाचचारणप्य प्राणरूपत्वंतस्पात्तन्मन्दोचारणं तिरोभूतमिव 
मवति । व्यवहितः पुरुषैरश्र माणत्वात् । लोके यचद्रशरीरं तत्तन्नेतरेणादरयत्वात्ति 
रोहितमिव मवति । भाणोऽप्यश्चरीरत्वात्तिरोमूत इति तद्रूपस्य मन्दध्वनेः परैर 
श्रवणे युक्तम् । पु्वोक्तवेरक्षण्यार्भोऽथशन्दः । मन्दध्वनेषिलक्षणो योऽयमुच्चध्वनि- 

सच्छशीरष्पं तस्माच्छरीररूपत्वात्तदुचध्वनियुक्तमुच।रणमातरिः प्रकटं मृत्वा परै 
श्रूयते । यस्माच्छररं पैरदस्यमानत्वादाविभूतं त्माच्छरौरर्पस्येच्चध्वनेरावि 
मावो युक्तः | 

इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रुतरेयारण्यकभाष्ये 

द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ (१८) 

अथ सप्तमः खण्डः । ( एकोनर्विश्षः ) 

[1 पी 

८उुक्यमुक्यम्, [ रे० जआ०२ अ० १ ख० २] इत्यारभ्य “अर्विहि 

दारीरम्” इत्यन्तेन मन्थेन बहतीप्रदश्चख्प उक्थे प्राणदेवताया नानाविषगुणविरि- 

्टतवेनोपाप्तनममिधाय पुत्रमेव "श्ेमूय देवता अप्येति? [ए० आ० २ अ०र 
ख० ४ ] इति समष्टिरूपदिरण्यगभ॑प्राप्तिरक्षणं फटमुक्तं तदेवात्र कत्लापास्तावार- 

-स्याभवेन श्रद्धामुत्पादयितं पुनददेयति - 

तद्रा इदं बहतीसहसखर संपन्न तद्रजः स इन्द्रः स 

भतानामपिपतिः स य एषवमेतमिन्द्र भूतानामाधपात 

वेद् विक्सा देवास्पाह्टोकाद्पताति ह स्माऽऽद माह. 

दास रेतरेयः ेदयेन्द्रो भरतेष टोकेषु राजति; इति । 

१ क. 'स्मान्म'। २ क, ख. ख्पं दहि । 



१४८ श्रीपत्सवायणाचार्यविरवितभाष्यसमेतम्- [रदितीयारण्यके- 

प्राणघ्वरूपं निष्केवल्या्यं यदुक्थं तदेवेदमक्षरगणनया बहती सहस सपन्नम् | 

तच्च प्राणद्पं सगुणं ब्रह्म यश्ोनामकम् । अत एव च्खन्तर् श्रूयते--- “न तस्ये 

कश्चन तस्य नाम महज्ञः [तै आ० प्र० १०अ० १] इति। स च वृहती 

पहस्रदूपः प्राणदेव इन्द्रः परमश्वययुक्तः । अत एव भरतानां ब्रह्यादिस्तम्बान्तानां 

प्राणिनामधिपतिस्ताद्शं यः पुमानुपास्त पुमान्विस्वसा दंव जीवमेव विकलस्य 

मनष्यत्वा्यमिमानं ्रवीत्मना परित्यज्य प्राणदेवो हिरण्यगभऽस्मील्यामिमानिकं साक्ता- 

त्कारं प्राप्यास्माट्टोकादर्यमानास्मेति निगच्छती्येवामेतरायाः पुत्रा माहृदासना- 

मको मनिः खरिष्यान्प्रत्याह स । परेद मरणादृष्न खयमन्द्रा जग्मश्वस ह्स्प्य- 

गर्म भैष छोकेष नद्याण्डान्त्गतेषु चतुदेशमुवनेषु व्याप्य राजाते उप्यते । मर्- 

णामेव मावनाजनितो देवभावः श्रल्यन्तरेऽपि श्रुयते--“देवो सूत्वा देवानप्येति" 

[ बृह० ४। १।२ |] इति । यद्यप्युक्यशच्स्य प्रतीकस्यदमुपासनामे्यहग्रहस्य- 

भावाद्धावनाननितपाक्षात्कारखूपो दवताभावा युक्त्या न संमवति तथाऽपि वाचनिक- 

स्याहंग्रहस्य विंद्यमानत्वात्पंभवत्येव देवभावः । प्रतीकोपा्धकानामनिरादिमागे गच्छतां 
ह 

विदयछोकादध्वं ब्रह्महोकप्रापिनास्तीति ब्रह्यमांपांसाया चतुथाध्यायस्य वृतायपादान्त 

यतिर्णीतं तदप्यत्र न प्रप्रति 1 अहम्रहप्तद्धवेन हिरण्यगमाऽहमस्मालव सकस्पस्प 

विचयमानत्वात् । सूत्रकारोऽपि ^तत्करतुश्च"" [ ्र° सू° अन्ण्पा दप््० {५ ] 

इति सृद्रावयवेन ध्यातव्यदेवतात्ममावसंकल्पमेव ब्रह्मटोकप्राप्तो हेतुमवोचत् । पत च 

संकल्पोऽत्र “अहमुक्थमस्मीति विद्यात् ” [ ए० आ० २अ० ९ ख ९ ] इत्यवे 
(न 

विहितः । तस्माद्धिरण्यगमप्रातिद्रारा क्रममुक्तौ न कोऽपि वि्नोऽस्ि । 

अर्वाचीनजन्मसु वैराण्यमन्तरेण यथोक्तापात्तनायां प्रवृ ्यप्तमवात्तद्राग्यातिद्धयच 

जगप्ितस्य मनष्यदेहस्य सखीकारप्रकारं दरयतु जज्ञाप्ूना भ्रभ दशरोयति- 

तदाहुयदनेन रूपेणामु खोकमभिसंभवता रे 

अथ केन रूपेणेमं खोकमामवता रे, इति । 

तत्तत्र शरीरग्रहणविषय आहुजिज्ञासवः पए्च्छन्ति । यचस्मात्कारणादृन्न 
‡ 

रूपेण बहतीषह्ात्कप्राणदरेगोऽप्मीत्येतादशेन ध्यनिनामं खोक रहिरण्यगमं प्रभो 

तीत्येतावदृवग॑तं तनिश्वयदययोतनाथा श्रुतिः । अ्थतन्निश्चयानन्तर् जन्ञातित्।51 
न 

१क.ख.ग.न्तेच।न।२घ. ङ. सर्वथा । ३ ख. ग. स्मीदलयायाभि ४ घ. ड. ्यण्ड- 

गते* । ५ घ ड. हसद्धावाभा । ६ घ. "सनायामः । ५ ख.ग. घ.ङ. "ति मी । ८ क.ख, 

ष्देवास" । ९ ग. ण्टेवमवि" । १० क. ख. ग. 'त्तच्छरी" ११ क, ख. ग, "गभरूपं प्राः । १२ क. 

ख. प्रोत्ये* । १३ ग. (द्ग । १४ ख. ग. "गतमेव त । 
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@ अ, क 

पच्छयत इति शेषः । स॒ एव प्रश्ोऽमिधीयते । केन रूपेण देवमावम्यतिरिक्तेन 

कीहरोनाऽऽकारेण समीचीनेन जुगुप्ितेन वें मनुष्यटोकमभिसंभवतिं प्राप्नोति । 

विचाराथा ष्टुतिः । 

अमिज्ञानामुत्तरं दशेयति- 

तद्यदेतस्खियां रोहितं भवलयग्रस्तद्रपं॒ तस्मात्त 

स्मान्न बीमत्सेताथ यदेतत्पुरुषे रेतो भेवत्यादि- 

त्यस्य तद्रपं तस्मात्तस्मान्न बीभत्सेत सोऽयमा- 

स्मेममात्मानमपष्ा आत्मने सम्रयच्छत्यसावा- 

त्माऽपपात्मानपिमस्मा आत्मने सप्रयच्छति 

ताचन्योन्यमभिसंभवतोऽनेनाह सूपेणामुं खकः 

मभिसंमवत्यमुनो रूपेणेमं रोकमाभवति) इति ॥ 

इलेतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये 
सप्तपः खण्डः ॥ ७ ॥ ( १९ ) 

तत्तत्र भर्ने स्पषटमुत्तरमुच्यत इति शेषः। खीशरीरे यदे तछ्ोहितं सक्त[म]धातुरूपं 

श्नोगितमस्ि तदेतदभ्चष्वरूपं छोहितवणपताम्यात् । यस्माद्। सरूप छ।हत तस्मा - 

रणादयिरूपत्तस्मात्वीरोहितान्न बीभत्सेत । अद्रचित्ववुद्या कामता न कुव । 

यपि रागवशदेव प्राणिनां बीमत्प्ा नासि तथाऽपि कस्यचिच्छतस्मातकमानु्टान- 
~~~ ~---- ~~~ ~~ 

शीलस्य श्रद्धाजाञ्यात्कथविहीमत्मा स्यादिति तानेषिध्यत् । त्तो मार्यामुपेयादिति 

तिवमद्पिः सग्रनानत्वाच्छाज्जीयतेन श्रद्धाटुनाऽपि बीमत्प्रा न कतेन्या । अथ- 

न्यो वेरक्षण्यार्भः । खीलोदिताद्विलक्षणं यदेततुरुषशरीरे रेतः प्(मधातुरूपमास् 

तदेतच्छह्वर्णत्वपाम्याद्ा दिस्य रूपम् । तस्पात्कारणात्तादशादिलरूपाद्रतप्तो न 

बीभत्सेत । अच ची ह; एथिवीवदपोवीतवादिदे शब्देन च्यत । परपरा ट (कव, 

दुपरिवातित्वाददःदाढ्देनोच्यते । षट्कं राक पृच्द्रारीरे मातृखीहितात््वगसुब्बापतख्प 

कितवं त्रियते । छेोहितवणस्य ततरानुगमात् । पितृरेतत्ता मदास्यमज्ारु 

. कोकश्चत्रयं निष्पद्यते । श्ु्धवर्णस्य तस्मि्रनुगमात् । तथा सतति स।ऽयमात्मा ख 

६मे सकौयमातमानं त्वगादिधातुत्रयमागमयुष्पा आत्मन पुरुप घने मेदोस्थिम- 

जामागाय सप्रयच्छाति तन ्षयुञ्वत इत्यथ । असागात्मोपरितनः पुरुषदह।ऽप्य- 

+ 

१ क. ख, गमिममस्मा। २ ग. ध. ड. प्रशस्य पृष्ट । ३ ग. यप्यनुरा । ४ घ. &€ 

चित्तद्री । ५ घ क्षण्यद्ोतनाथैः । € घ. ` यस्वरू । ५ क. ख. °देह्ं पृः 1 ८ घ. ङ. तत्रानुग- 

तत्वात् । ९ घ. ड. इममात्मानं त्व । १० क" ल कयं त्व 1 ११ क. मज्ञभा । 



| 
१५० भरीपत्सायणाचायविरवितमाष्यसमेतम्- [रदितीयारण्यकषे- 

। ह {»७ 9 (त मुमात्मानं खकीयं मेदोप्यिनज्ामागमिमस्मा आसमनेऽपोवातखीप्बन्धित्वगसृङ्मा- 
ॐ 1 

सभागाय संप्रयच्छति तेन संयुज्यत इव्यर्थः । इत्थं तावुमो भागावन्योन्यमलयन्तभैकयं 
प्रातः । अदशब्द एवकाराथः । अनेनाह रूपेण ल्ीरोहितजनितत्वगादिरूपेणेवापर 

+ | न, रोकममिषभवत्युपरितनं पुरुषां प्राप्नोति । #उकारोऽपिशब्दरा्थः । अमनो 
रूपेण परुषतवन्धिमेदोस्थितैललाख्यणापीमं लोकमा भवति । खीजनितत्वगादिमामं 
पर्यागच्छति । इत्थं मनुप्यदेहस्य शु शोणितजनितत्वेनालन्तजुगुप्पितत्वात्तत्ा्षि- 
निवारणार्थं ततो विरक्तो हिरण्यगर्भप्राप्तये यथोक्तोपाप्रनायां प्रवक्षत इत्यर्थः | 

इति श्रीमत्सायणाचायंविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतसेयनाद्मणारण्यक्र- 
भाष्ये द्वितीयारण्यके तृतीयाध्याये सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ ( १९ ) 

भयाष्टमः खण्डः । (र्विशः ) 

जधोपसिफलप्रहेार्थं मन्रमुद्राहरति- 

तरेते शोकाः, इति । 
तत्र तस्िन्हिरण्यगभप्रातिकक्षणे फट एते वक्ष्यमाणाः शोको; पादभ्यवस्यो- 

पेता मश्राः प्तनिि | 
तत प्रथमं मन्रमाह- 

यदक्षरं पञ्चविधं समेति युजो युक्ता अभियत्सव्रहनित । 
सत्यस्य सल्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः स्मै एकं भवन्ति, [इति] । 

न क्षरति न विनदपतीलयक्षरं प्राणदरेवतातत्वं सोऽयं प्राणदेवः पश्चमूतकार्थत्ेन 
पथचविधं यच्छरीरं समेति सम्यक्प्राप्नोति । उपापकस्य शरीरमध्ये वर्त इयर्थः । 
युज्यन्ते शरीरार्पररे ध्यन्त इति युन इन्दियाश्याः “ इन्दियाणि हयानाहुः ” 
( काठ० ३।४ | इति च श्चुल्न्तरम् । ते चेद्धियाश्वा युक्ताः परमेश्वरेण शरीरः 
रथे पंयोजिताः सन्तो यच्छरीरमभिसब्रहन्ति । अमितः सवाम दिक्षु ्म्यङ्नयन्ति | 
किच यत्र शरीरे सत्यस्य सत्यं पर्त्रह्मत्वरूपमनुयुञ्यते प्राण्दरेवतामनु शरीरेऽ- ` 
वस्थाप्यते । द्वितीयप्तलङ्ठ्दस्य प्रचह्यपरत्व बृहदारण्यके वरह्मप्रकरणे पल्यते-- 

| # अमुना, उ, इति च्छेदः । 
न 

१ फक. ख. मज्जभा-। २क. घ. ङ. "मिममस्मा। ३. ड. ददाति। ४ क. ख. श्व; । 
ता।५ घ. ६, 'रिवितिपुः । ६ क. ख. "मज्ज" । ७ क. "काः पदाथेव्य' । ख. ग. "का; पद्भ्यः 
< क, ख. बध्नन्तीति ।९घ. ढः. नन्तरे! ते। १० क. ढः, "न्ति ] यः । 



अध्या०६ख०८(२०))] एेतरेयारण्यकम् । १५१ 

“ मथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै स्यं तेषामेष सत्यम् ” [ बह ० २ । 
९। ९] इति। परबद्मणः प्राण्देवतामनु शरीरेऽवस्थानमायर्वाणिक्रेः पल्यते- 
ध॒ इक्ांचक्रे कसिच्वहमुत्करान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रति. 
छास्यामीति स प्राणमपुनत'' [ प्र्रो° ९।३ ] इति । अतः प्राणदेवतामनु कर्मं 
ब्रह्म यत्र शरीरे युज्यते तत्रो पाप्तकशरीरे सव वागाद्यमिमानिनोऽग््यादिदेवा एकं 
भवन्ति, एकत्वं प्रतिपचन्ते। उपापतको हि स्वशरीरे व्तमानपतषदेवतात्मकप्राणङूपो ऽ. 
हमसमीव्येवं ध्यायति । 

दवितीयं मच्रमाह-- 

यदक्षरादक्षरमेति युक्तं य॒जो युक्ता अभि यत्संवदहन्ति | 
सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः स्वं एके भवन्ति, इति । 

पञ्चम्यन्तेनाक्षरशठ्रेन कदाचिदपि विनाक्रहितो द्वितीयपतत्यशढदवाच्यः परमा 
त्मोच्यते । प्रथमान्तेनाक्षरशठ्देन ग्यत्रहारकराछे बाधरहितः प्रथमपद्यशब्दवाच्यः 
प्राणो ऽभिधीयते । सोऽय परमात्मन उतनः प्राण इन्दे क्तप्रपाप्तकपतवन्वि यच्छ- 
रीरमेति प्रामोति । युजो युक्ता इत्यादि पुत्रवत् । उपसकशरीरे सवदेवताप्रमटि 

ङ्पः परमात्मोपाधिरूपष उपास्यः प्राणो वतैत इत्येतस्यार्थस्य दाढ्याय पूर्वोक्तस्येव 

पुनरप्युक्तिः | 
^© 

(क 

तृतीयं मनच्रमार- 
८ 

यद्राच ओमिति यच्च नेति यस्याः कूरं यदु चोलणिष्णु । 
तद्वियूया कवयो अन्विन्दन्नापायत्ता समतृप्यश्तेऽधि) इति । 

याचकाय सपवस्त्वनुज्ञाप्रदानवाच्करं वाचः पेवन्धि यदेतदामिलक्षरं दारिय- 

कारणमस्ति, यदपि दातैव्यवस्तुप्रतिषेधवाचकं नेत्येतदक्षरमपकीति कारणमि, यद्- 
प्यन्यदस्या वाचः संबन्धि करं सट्ूफडादररूपमस्ि । तथा चान्यत्र भ्रूयते- 

““वटफदट् जहि । छिन्धी मिन्थी हन्धी कट् । इति वाचः क्रृणाणः" । [ त° ज० 

प्र० ४अ०२७. इति। यद च यदप्यन्यदखणिष्ण अलत्युल्बण वाचः स्वरूपमाक्राशा- 

दिकं तत्सर्वं कवयो मेधाविन उपाप्रका विधूय परिल्यञ्य प्राणतक्मन्वविन्द् 
न्ध्यात्वा छन्धवन्तः । ते च कवयो नापायत्ताः प्राणदेवतानख्नाऽकारस्याधाना 
सन्तोऽकारो वे स्वा वागि्यादयुक्तप्रकारेण प्राणह्पमकारमेव ध्यायन्तः श्तं यथाक्त- 

शरुतिप्रोक्त प्राणतत्वेऽधिप्मतप्यन् | आधिक्यं यथा भवति तथा तपति प्राप्ताः । 

# # ^“ ब्रह्महपम् 2 इति पठितुं योग्यम् । 
[षा क 

१६्. ङ. ध्यायेत् । २ घ. ड, व्येव । ३ ख.ग. नाम्नौका*। घ. ठ. "नार््रोका । 

क. घ. इ. श्रयते । | 



नि 

१५२ श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यत्तमेतम्-- [२ दितीयारण्यक्षे- 
१ 

चतुथेमच्रमाह-- 
यस्मिननामा समतुप्यञ्च्छृतेऽधि तत्र देवाः सवेयुजो भवन्ति । 
तेन पाप्मानमपहत्य ब्रह्मणा स्वर्भ छोकपप्येति विद्रान् , इति । 

ते श्रुतिप्रोक्ते यस्मिन्पराणतक्ते नामा पूर्वोक्तस्य नास्नोऽकाररूपस्याधीनाः कव. 
योऽधिप्तमतृप्यन् , तत्र तस्िन्प्राणतच्ते देवा अग्न्यादयः सयुजः सर्वेणापि प्रका- 
रेण युक्ता भवन्ति । सर्वेऽपि देवा [आ]विरोषेण प्रार्णघ्रूपा इत्येवमुपापतकेन चिन्य- 
मानत्वात् । तेन प्राणोपायिकेन ब्रह्मणा पाप्मानं हिरण्यगभप्राधिप्रतिबन्धकं स्वं कर्- 
जातमपहत्य विनादय विद्रानुपासकः स्वगं खोक हिरण्यगमेस्वरूपमूतमप्येति प्राोति। 

पञ्चमं मन््रमाद- 

नैनं वाचा सिय ब्ुननेनमस्रीपुमान्जुषन् । 
पर्मासं न बरु्रनेनं वदन्वदति कश्चन, इति | 

एवं प्राणदेवं वदन्कश्चन वदिष्यामीत्येवमुद्य क्तः कोऽपि पुरुषो बाचा स्वकीयनिहवग- 

तेन शब्देन सयं व्रवन्तीशरीररूपोऽयमिति वुवन्रप्येनं प्राणदेव न बदति । तथेबाश्ची- 
पुमान्लीपुरुषम्यतिरिकति नपु्तकोऽयमित्येवं बुवननप्येनं न वदति । तथा पुरासं 
ुषन्पुमानयमिवयवे वरुव्रप्येनं प्राणं न वदति । अयमर्थः । रोके पुमान्त्ी नपूर्क- 
श्ेत्येवं ति ए स्थृटशरीरव्यक्तयस्तत्र तच्छरीरस्वीकारात्प्राणः वस्तेन तेन पुमानि्या- 
द्िशब्देनेपचयेते । न तु वस्तुतः प्राणदरेवस्य पदेहादिकमक्ति | 

तथा च श्वेताश्वततरा आमनन्ि- 
नेव खी न पुमानिप नेव चायं नपुंसकः । 

यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन दं चोदयते 
[ श्वता० ५। १० ] इति) 

एवं सति प्राणदेवं तद्वाचकेन शाब्देन वदिप्यामीत्येवमृदयुक्तः पुरुषो यदि पुमान्छनी 
नपुंप्तकमित्येतषामन्यतमेन शब्दन ब्रूयात्तदानीमयं प्राणवं न वद्रत्येव । तेषां अराणां 
स्यूरदेरव।चित्वेन प्राणत्राचित्वामावात् । करं बहुना प्राणदरेवत।ाक्षात्कारयुक्तः पुरुषः 
शिष्यान्प्रति प्राणरेवस्य स्थूखदेहद्यत्वं थथा न प्रतीयते तयेव ब्रू्ादिति । 

यदि ची नपुसकं पुमानित्येतेः शब्दैः प्राणो नामिधीयते केन तर्मिधीयेतेल्या- 
दाङ्कय छोकषपत्वं परित्यन्य ब्राह्मणह्पेण मन्थेनाऽऽह-- 

अः इति व्रह्म तत्राऽऽगतमहमिति, इति । 
न 
[ 

१क.ख.ग. यमाः । २ख. शतै) ३ग. घ. ड, ^रस्याः। ४ग, "ण" ।५ग. घ, छ. 
सवक“ । ६ ग, के ल्ली पुमान्नपुंसकं चेवये"। ७ ख. "सकं चेत्ये'। ८ ग. घ॒. ह. स युज्यते । ९ घ. 
ट "वाचकत्वे । १० ध, ह, "सकः पु“ । 



अध्या०६ख०८८२०)] एेतरेयारण्यकम् । १५३ 

प्रथमाविभक्लन्तो योऽयमकारः सोऽयं प्राणोपाभिकस्य ब्रह्मणो वाचकनामत्वेन 

निर्दिदयते । "यथा हिरण्यम; स्प्राणिष्वतुगतः ¢ सर्वाहंमानी दिरण्यगमैः '' 

। नृति उत्त° ९ ] इति श्रुतेः । तथेवायमकारः स्वषु ककार दिष्वनुगतत्वेन हिर- 

प्यमरमवदवकतं योग्यसस्मादकरेण प्राणोपाधिकं ब्रह्माुसंधाय तत्र तसिन्त्र्ण्यह्- 

मिदेतदुपाप्तकखरूपवाचकं पदमागतं प्रप्त यथा मवति तथा प्राणैव ्यवहरेत् । 
६ 

क [ ऋष्क (च 

अत एवाह ुक्थमस्मीति विद्यादिति विधिः पुवेमुदाहृतः । 

उौस्यस्वह् सिष्य दद्ीयित्वा तत्क पेक्षिप्य दशेयति- 

तदा इदं बृहतीसदसं संपन्नं तस्य .वा एतस्य 

बृहती सहस्रस्य संपन्नस्य घटूत्रिशतमक्षराणां 

सहञ्चाणि भवन्ति तावन्ति परुषायुषोऽहां 

सहृ्धाणि भवन्ति जीवाक्षरेणेव नजीवाहरा- 

भोति जीदाह्या जीवाक्षरमिति ; इति । 

तद्रा इदमित्या्याहां सहस्राणि भवन्तीयनत पू्धमेव [द° आ०२अ 

२ ख० ४ ] व्यास्यातम् } तच्च वक्ष्पमाणस्यन्नस्स्य प्रतपतां पुनरनुद्यते । बृहती. 

सहस्रमतानामक्षराणां मध्येऽनुगतं यदेतदकाराख्यमक्षरं तदेतज्यीवरूपम् । प्ति ह्यकारे 

तदयुक्ततया ककारादीनि सर्वाण्यपि विसपषटमुचारयितु दाक्यन्ते । तथा मवामयनग- 

तानां सवैषामहं मध्ये महात्रतारूयमहजीवरूपम् । अयनपंपुतिहेतुत्वात् । एवं सलय- 

काररूपणेव जीवाक्षरेणेव महानतास्यं. जीवाह; प्राप्ति । महात्ताङ्गमूतवृहती- 

सहक्रूपप्राणस्याकाररूपत्वेनोपापितत्वात् । तेन च जीवाहा महत्रतादगेतवृहती- 

सहस्ररूपप्रणोपाप्रनेन जीवाक्षरं सकन्राणिजीवनहेतुमूतमविनश्वरं प्राणत प्रप्नोति । 

इतिशब्दः फलटवचनप्तमाप्त्यथः । 

यथोक्तफलपार्धनं प्र णविज्ञानं रथूपकरषनया प्ररप्तति- 

अनकाममारोऽथ देवरथस्तस्य बागुद्धिः भरो पक्षसी 

चक्षषी युक्ते मनः संग्रहीता तदयं पराणोऽधितिषटति, इति । 

अथ यथोक्तोपाप्ननफलकथनानन्तरं तत्फल्प्रा्रये कश्चिदपरः सपाद्यते । देवस्य 

प्राणस्य हिरण्यगर्भस्य रथो देवरथः । सत च क दशोऽनक्षामपारो हिरण्यगभपद- 

बीचनानिन्द्रयोकचनद्रलोकमूखेकादिगतान्कामान्मारयतीति 
काममारो न काममारोऽ- 

| कामपारः कमक शमः तदविप
ीतेनत ० 

कामसंपादक इयर्थः । तद्विपरीतोऽनक(ममारः सप्रथा नाद्ायत्येव कामा- 

१. ड. "गर्म वक्तु । २४. ङः ग्व॑मेवोक्तः । उ ३. ड्.णपासकस्व। ४ ग.“रभ्योऽहां । 

५ क. ख, *णसूपत्वं भ्रा 1 ६ ग. क न्वुतघ्राः । ७ ग, फलविज्ञानं । ८ ख, य संपश्यत् । 

= ~ 



१५४ श्रीमतघायणाचार्यविरचितभाप्यसमेतम्-- [र द्वितीयारण्यके 
निलथेः । न खटु हिरण्यगर्म प्राठः कश्चिदप्य्वरचीनं छोकं कामयते | तस्य ताद 
शस्य देवरथस्यावयवाः संपायन्ते । येयमुपाप्तकस्य वाक्व रथस्योद्धिः । ऊर 
धीयते स्थाप्यते युममत्रेति रथस्य मुलमीपयोर्रमुद्धिरित्युच्यते । पुरुषस्य श्रोत 
रथस्य पक्षसी पशद्टयवतिनी नक्र । पृरुपस्य चक्षुपी रथस्य युक्ते युगप 
बद्धयोरशवयोः स्वपे । पुरुषस्य यन्मनः सोऽयं रथस्य सेग्रहीता सारथिः । तदेत. 
द्रथ्वख्पं भाणाख्यो देवोऽधितिषएठति, उपयीरोहति !। एतादरोन प्राणोपाप्नख्पेण 
रथेन हिरण्यगम॑ प्राप्रोतीदर्थः । 

अथ रथप्रप्ाथं मन््रद्रयमुदाहरति- 

तदुक्तमृषिणा, इति । 

मचदयेनेत्यथः । प्रथममनच्रः संहितायामेवमाश्न तः--“ आ तेन यातं मनपो 
जवीयप्ता रथ ये वामुभत्रश्च्रुरश्चिना । यस्य योगे दुहिता जायते दिवि उभे अहनी 
पुदिने विवस्वतः '' [ ऋ० सं० म० १० सू० ९ ० १२] इति) अशिना 
हेऽश्िनो देवो वां युवयोरयं रथमृमवो देवरूपासक्षाणशचकरनिमितवन्तः । लोक्ेऽलन्त- 
वेगवत््ेन प्रपिद्धं यन्मनस्तस्मान्मनपो ऽपि जवीयसराऽतिशयेन वेगवता तेन सथेनाऽऽ- 
यातमस्मदनु्रहाथमागच्छतम् । यस्य रथस्य योगेऽश्वयोजने संपन प्ति दिवो हुदिता 
चुरोकदेवतायाः पत्री काचिदुषा जायो । प्राच्यां दिशि मूथरथयागे संपन्ने सत्युषः 
कारो भवतीति प्रधिद्धम् । सूर्यप्तहमाकतरित्वममिप्रेल्याश्चिरमेऽपि तदु पचयैते | उषः. 
काठपंपततो पवया ्रिवघ्वतः सूर्यस्य पैवन्धिनी ये अहनी ते उमे सुदिने प्रजानां 
पुखचेषट्यापनेत् मवतः । तत रत्ररप्यहःदाव्दार्भत्वममितरेल द्विवचनमुक्तम् । 
उभयोरप्यहः शब्दार्थत्वं मन््ान्तरेऽपि दश्यते“ अहश्च कृप्णमहरज॑नं चः” [ऋ० 
प० म० ६ सू० ९ ऋ० १ इति । अन्धकारोपेता रातिः कृप्णमहः | अजुनं शेतं 
परकाशोपेतमहः प्रिद्धमेव । द्वितीयमन्रः संहितायामेवमान्नातः--निमिषश्चिज्जवी- 
यतता रथेनाऽऽयातमश्चिना । अन्ति पदु वामवः ”" इति | [ ऋ० सं° म० < मू० 
७३ ० २ | अश्विना हेऽधिनो देवौ निमिषशिननमेष इव यथा निमेषो विम्ब 
न करोति तथा जवीयप्ताऽल्वन्तवेगयुकतेन रथेनाऽऽयातमागच्छतम् | वां युवथोरषो 
रलणमन्ति अस्माकमन्तिके त्सतंदा वर्तमाने भृतु मवतु | 
0 

१४. ड. पतः कोऽप्य-। २ ग. रुंपयन्ते। ३घ. ड, ण्व ठेवर ५ क. युगं यत्ने । ५ख. ग. श्ववः। ६. इ. द्टरुयोर'। ५ घ.ङ पुचका। ८ घ. ड. यसं । ९ ग. "धस्य योः। १० ग. -शसवमः । 



अध्या०६ख ०८८२०)] एतरेयारण्यकम् । १५५ 

एतयोरमन््रयोः प्रददीनाथ प्रथमपादावुदाहरति- 

आ तेन यातं मनसो जवीयसा निमि- 
षथिनवी यसेति जवीयसेति;) इति ॥ 

इस्येतरेयब्राह्यणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके तृहीयाध्यायेऽ- 

पमः खण्डः ॥ ८ ॥ (२० ) 

इति बहश्रचव्राह्यणारण्यक काण्डे दितीयारण्यके 

तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

इतिशब्दोऽयं मरद्वयप्रतीकोदाहरणाथः | द्विरम्याप्ोऽध्यायप्तमाप्त्यथंः । ““उक्थ- 

मुक्थम्" (एे° आ०२अ०१ख० २] इत्यारभ्य (जवीयपा' इत्यन्तेन मन्थेन प्रति. 

पा्मेकमेव प्राणोपा्तनमृशालिमेदप्रतिपादकयोः पुयगुपक्रमोपरंहारयोरभावाचयानि तत्र 

त पृथक्करश्रवणानि तानि सर्वानि गुणफानि द्रष्टव्यानि । यत्र त्वेकमेव फं पुनः 

श्रुयते तत्र गुणान्तरे रुच्युत्पादनाय फलयनुतरादो द्रष्टव्यः । ननु चउान्दोग्यबरहदारण्य- 

का दिष्वपि प्राणविचया समास्नात्ता । अतस्तव्रतया गुणा अत्रोपपतहतैन्याः । शौखाभेदेऽपि 

पञ्चािविद्यादौ वियेक्यस्य गणोपंह।रस्य च मीमांसायां निर्णीतत्वात् । मेवम् । 

अपाघारणगुणप्रलयमभिन्नाराहिप्न वियेक्यामवि सरति गुणौ पतंहाराप्तभवात् | अत्र 

कर्मङ्गमुक्थं प्राणदृष्टयोपासतनीयम् । तत तु प्राण एवोपाप्तनीय इति चोयमेदाद्विया- 

मेदः । एतच च्छान्दोग्यब्रहदारण्यकयारवापुराख्यायिकायामुदाहटल्य मिन्नेवो द्रीथ- 

वियति निणौततदृशन्तेन विद्यानानास्वर्मवगस्यते । न च प्राणस्य देवस्थेकल्वेन विचेकयं 

शङ्कनीयम् । तथा प्ति ब्रह्मण एकत्वेन सवषां बरह्म पा्तनानामेकत्वप्रप्गात् । तद्- 

कत्वं च “८ नानाकब्दादिमेदात् ” [ब्र सू० अ० दपा० इ पू० ९८ इत्यधि- 

करणे निराकृतम् । यद्यप्येतत्परतीकोपापरनं तथाऽपि वाचनिकस्यार्हम्रहस्य विद्यमान- 

त्वादितरत्रह्मोपा्तनवत्पाक्षात्कारपर्थन्तमुपापितव्यम् । ततो जातस्य पाक्षात्करस्य 

रक्षणाय मरणपर्मन्तमावप्रनीयम् । अन्यथा चित्तविक्षेपेण साक्षात्कारं नष्टे च मति 

। देवो भूत्वा देवानप्येतीलेतादृशं फं नोपपद्यते । श्रूयते चात्र तादशं फलम् ` पर्ञा- 

मयो दरवतामयो बरह्ममयोऽमृतमयः द्मूय देवता अप्येति य एवं वेद् "' [ ० आ० 
~= ~ 

आ तेन यातं०-ऋ० सण म० १० सू० २९ ऋ० १२। निमिषश्चिज्जवीयतता ° 

० संर म० ८ सूर ७६ ऋ० \। 

५क.भ्नितानिस'। २ घ.ङ. ष्टश्रूः।३ख. ग. शाल्नभे । ४ घ. डः विध्येक्य \ 

५ घ. ड, विष्येक्याः । ६ क. ख. ग. (ति चेदभे* । ७ क. य दरदः ८ घ, ड. "मच्रग । 



१५६ श्रीपत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्- [द्वितीयारण्यके 

२ अ० २ ख० ४] इति । यद्यप्यन्यत्र कर्माङ्गाववद्धमुपास्नं कभकाछ एवानषठेय 
तथाऽपि यावन्नीवमावतनीयत्वात्कमानुष्ठानरहितेऽपि कटे मनतैव बहतीप्रसरूप- 
मुकय सपा्यापाप्तनीयम् । अत एव कम॑पारतनच्यामावादितरनब्ह्मोपासनेष्विव नास्त्या. 
सननियमः । विम्देशकारुनियमस्तु चित्तेकाभ्यं प्रलनुपयुक्तत्वाद्नासतीति निर्णीतम् । एव- 
मामरणमुप्ोनस्यतरप्राणिवन्मार्गोपकमपयेतमुत्कान्तिः समाना द्रषटम्या । तत्राऽऽदौ 
वागदीन्दियाणां वृत्तिमनक्ति विदीयते । मनोवृत्तिश्च प्रागे रीयते । प्राणश्च जीवत्य 
टीनो भवति । जीवोऽपि प्राणसहितस्तेनःप्रधनिषु पश्चमतेषु छीयते । तया मतपञ्चकं 
परमात्मनि बीजावशेषं प्रीयते । तावता पूर्वस्य जन्मनः समातिः । अथ परमात्मनि 
पावशेपत्वेन छनं तलिङ्गशरीरं हृदयपुण्डरीके पुनरुद्धय मूषैन्यया नाञ्या निगल 
राघरावहनि वा सू्रर्दिम प्राप्योत्तरायणेन दक्षिणायनेन वाऽधिरादिमगेणेव गच्छति । 
अचिरादयः सर्वैऽप्यातिवाहिका देवास्तैसतन्न तत्र मीत; क्रमेण कार्यबरह्मोकं प्राप्य 
तत्र स्वकल्पादेव भोग्यजातं सृनति । स्ृरुशरीरं तु खेच्छया सृष्ट तेन च शरीरेण 
नागरणवद्धागान्भुङ्क्ते । यदा स्यूखदेहमुष्टिमन्तरेण स्वमरवन्मनपव सर्वान्भोगान्मुङ्क्ते । 
यदा स्वच्छया बहून्द॑हान्प्रनति तदा तेषु सर्वेषु देहेषु एथक्पथमन्तःकरणोपाधिकाज्ञी- 
न्पृषटम तद्रपेण धयेच्छं विहरति । तदेवं जगत्पष्टिव्यतिरिक्तं स्मेशव्यमस्य योगिन 

परमेश्वरेण समानम् । ततस्तत्रोत्पन्नज्ञानः सन्नह्मरोकावप्ताने तेन च ब्रह्मणा सरह 
मुच्यते । तदेतत्सवं मीमांसायां तृतीयच्तुथयोरध्याययोदष्टव्यम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयनराद्यणारण्यक- 
भाष्ये द्वितीयारण्यके तृतीयाध्यायेऽष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ (२०) 

इति भ्रीमत्सायणाचायेविरचिते माधवीये बेदार्थपकाशे बह्चबराह्म- 
णारण्यकमाष्ये द्वितीयारण्यके तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

अथ द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः । 
त्र प्रथमः खण्डः । ( एकविंशः ) 

इत्थमध्यायत्रयेण प्राणविद्या प्रपश्चिता । तावता ब्रह्मविद्यायां पुरुषस्य मुख्या- 
धिकारः संपन्नः । कमेकाण्डोक्तेः कमेभिर्वविदिषाया उत्पन्नत्वादपासनया चित्तेका- 
ग््यस्य सपन्नत्वाच्च । तत्संपत्तो हामादयां गृणा अथंन्िद्धाः । ते चाऽऽतमविद्यायामन्त- 

१. ढः, माङ्गवद्रद्व । २ क. ख. “मेफल्मेवा । ग. "मैफल । ३ ग. पासन" । घ. ड, - 
पासकस्ये । ४ ख. ग. श्या जी । ५ घ. इ. तदयद्धूतः । ६ ध. ङ. ण्ोषं टीः । ७ ग, श्वता्र 
ठी ।८घ. ड. च्छतः।स०।९ घ. ड. नरश । १०. श्षुदेः। ११ग. यथेष्ट । १२घ् 
इ, "ने ब्र" । १३ क, युज्यते । १४ घ, ड. दमदमा । 



अध्या०४ख०१(२१)) एत्रेयारण्यकम् । १५७ 

ङगमूताः, “शान्तो दान्त॒ उपरतस्तितिक्षुः समाहितो मूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं 

परयति" [ बृह० ४।४।६] इति श्रुतेः। अतो मुख्या धिकारिणमुपटम्य 

्रुतिरध्यायत्रयेण ब्रद्मतत्तं विस्प्मुपदेष्टुमादौ तच्छं संग्रहेण वजयति- 

आत्मा षा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिषत्? इति । 

आत्मरहेब्दस्यार्थो महाषिभिरेवं स्मयते 

““यन्चाऽऽप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | 

यच्चास्य संततो मावस्तस्मादात्मेति गीयते । 

[ दिङ्गपु० अ० ७० छो° ९९ ] इति । 
£ 
( 

द्विविधो ह्यात्मा उयवहारविरिष्टः करेवछश्चेति । ग्यवहारोऽपि त्रिविधः । जागरण 

खघ्नः सुषपतिशवेति । तच्च सुपुप्ावयं जीवः ोपाधिविख्ये सति परमानन्दरूपं ह्म 

नोति । तथा च प्ैवर्योपनिषदि श्रते --ुषुशतकारे सकठे विन तमोमि- 

मृतः सुलरूपमेति'' [ केव० १३ ] इति । तस्मादाभरोतीलयात्मेति स्मयेमाणं प्रथमं 

निषैचन द्रटम्यम् | लश्रावरस्याथामयं जीयो जागणस्यपदार्थवाप्तनाः सवां आदत्ते । 

तया च वाजसनेयिनः पठन्ति-- “स भत्र प्रस्वपित्यस्य सर्वावतो मात्रामपादाय खयं 

विहय स्वयं निर्मीय सेन माप्त खेन ज्योतिषा प्रस्वपिति" [ वृह ० ४।,६ । ९ ] 

इति । अस्यायमर्थः--यदाऽयं जीवो वाक्चक्षरादिदशकिषवाह्यकरणोपरातिरूपं स्वाप- 

माप्नोति तदानीं स्वावतो गिरिनदापुद्रमनुप्यपश्वादिर्वपदा पेपितस्य , ठोकस्येन्धि- 

थेरवखोक्यमानस्यास्य जगते मात्रां रेशूषां वाप्तनामुपादाय तत्तत्पैदाथम्योऽपच्छिदय 

लयं स्वीक्कत्य ततो जागरणामिमानं स्वयमेव विनाश्य व जगदरप च स्वयमेव 

निमय जगदाकारेण परिणतेन स्वेन भासा स्वकीयेनान्तःकरणेन तथा सेन ज्योतिषा 

छरूपचैतन्येन कल्पितपदाथोवमापुकेन युक्तः सन्प्रस्पितीति. । तस्मादवाप्नानां 

स्वीकारादादत्त इल्यात्ेति द्वितीय नि्चनं द्रष्टव्यम् । जागरणावस्थायां चक्षुरादिना 

हयनधिथिनह्यरूपादिविषयानत्ति सुद्धे । तथा चाऽऽथर्णिकेराश्नायते--“'ख्यन्नपाना 

- द्िवििजभेगेः स एव जागरत्परिवृ्िमेति" | रैव० १२ ] इति । ततो बह्यविषय- 

०५ "
1
 

१. ढ. णत्वं स्यः । २ ग. ददेष्टन्यमा ।३क. ख. ध. ड सूचयति । ४ ध. &. शश्ष्दो 

मः । ५. डः. कीर्तितः) ६ ग. °ति । विरिष्टव्य' 1 ७ ग. स्वोपधि । < क. ग्स्थायां जी । 

९ग. भ्स्थः। १०. ड. “यिन भामनन्ति । ११ क. यत स्व" । घ. ड. यत्रायं प्रस्वपितीदय । 

१२६. ड. ्ति।यः। १३ ध. ण्पं प्रस्वाः। १४ग. दीम । १५ ग, °््परिमाणपद्ा' । 

१६ क. ग, ग्येभ्यो म्यवच्छि' । १७ ग. विहय स्वी । १८ ग. स्वभ्रज । १९ क, “ग्रे जागर- 

णह्पंः । २० क. "तीयनि । 



१५८ भ्रीमत्स्लायगाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यङ- 

भोगानत्तील्यात्मेति तृतीयं निवचनं द्रष्टव्यम् । उपाधिविशिष्टस्यावस्थात्रयमुपजी्य 
निवचन्यमुक्तम् । अथ केवलस्य ॒निर्वचनमुच्यते । यद्यस्मात्कारणादस्याऽऽत्मने 
भावः स्वभावविशेषः संततः परिच्छेदरहितः । तथा च “त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
[तै० आ० प्र० < अ० २] इत्च श्रुत्यन्तरे देशपरिच्छेदकारपरिच्छेदरादित्यरक्त 
णमानन्त्यमभिहितम् । तस्मादतति सातत्येन प्म गच्छतीत्यातमेति चतुर्थं॑नि्भचनं 
रष्टम्यमिति । एं सलय॑त्राऽऽत्मतच्निदैशस्य प्रतुतत्वादखण्डेकरपत्वेन संततत्वमा- 
त्मशाब्दपवृत्तिनिमित्तम् । यरि धातुप्र्ययजन्यमवयवा्मुपे्य रूदिमाभ्रिय स्वप 
वाचित्वर्मुच्यते तदाऽप्यध्यस्तस्य निखिट्य जगतोऽथिष्ठानतेन स्स्वरूपत्वमसि । 
न॑ ह्यरोपितानां सरपधारादण्डमारावटीवदमत्ितत्वादीनामयिष्ठानमृतां रज्जमन्तरेण 
किंचिदन्यद्वास्तवं स्वहूपमस्ति | कं बहुना यद्ययमात्मशब््ो यौगिको यदि वाटः 
सपेयाऽपि सैततोऽलण्डेकरपः पैनगदथिष्ठानत्वेन तर्दीयवासतवस्वरूपमूतः पदा 
आत्मशब्देन विवक्षितः । वैराब्दोऽवघारणार्थः । इदमिदानीं सवेननीनप्रलक्षादि- 
पमणेः सवरपि प्रतीयमानं नगद्रे पृः पू॑मालैवाऽऽसीन् तु कार्यभूतं नाम- 
रूपात्मकं नगदपीत् । नाप्यात्मगोचरौ शब्दप्रलैयावास्ताम् । छक मृत्कार्यमूतघट- 
रारावादतपत्तेः पूत मृदेवास्ति न तु घटादिकं तथाऽपि मृदरोचरै। शन्दधर्ययै विते एव 
तद्वदत्रापि प्र्क्तो सत्वां राब्दप्रययावपि वैराब्देन व्याव्यते । देरेन्द्ियादीनाममावेन 
निह निष्पायस्य शब्दस्य मनोनिप्पाद्यस्य प्रल्वयस्य चामावः सुतरामुपपद्यते । नच्विद्- 
मात्माऽऽप्तीदितिप्तामानाधिकरण्येन जगदवैहिष्चमात्मनः प्रतीयते । सीमुत्पलमिति 
सामन।धिकरण्यधकवणे सत्युत्पद्रन्यस्य नीरुत्वगुणतैशिस्य प्रतिमापतात् । मेवम् । 
वैरि प्लग्रशब्दप्य वैयरथयप्रङ्धात् । इदानीं नगद्विशिष्ट आत्मा प्रतिमाप्त 
इत्यनुपपत्या स्थितिकारं परित्यज्य केवलमात्मानं वक्तुमग्रशन्येन सूः प्राचीनकाक 
उपादीयते । तदेवमनेन वक्यिनाखण्डेकरततमातमतत्तं भूननिते मवति । एकादिशब्दै- 
रखण्डेकरपत्वमेव सेटौ क्रियते । छोके वृक्षादिपदारयेषु खगतः सजातीयो 
विजातीयेति तिवो भेदोऽस्ति । यथा हाखस्कन्धपत्रादीनां परस्परमतियो- 
गिको वृक्षस्य खगतो मेदः । वृसान्तरप्रतियोगिकः सजातीयः । प्रापाणप्रतियोगिको 
विनातीयः । तद्वरात्मनोऽपि प्रपक्ताविकशब्देन खगतेदो ग्यावस्ते । वृकषवन्नाना. 
त्मक्रो न मवति किंत्वेकात्मक इत्यः । एवराठरेनाऽऽत्मान्तरग्यावृत्तिः । योऽय- 
मेकः प्र एव न लन्यः कशचित्ताहशा इत्यर्थः | नान्यदिलयादिना विनातीयभेदो 
1 3 

१ ग. तायनि ।२क.ख.ग. र्थ द्रष्टव्यः नितैवनमि'। ३ ख. ष्टयत्र त ४ घ, ड, 
सुच्येत त । ५ क. नत्वारो । ६ क.ख. घ. ड. नौसा । ७ घ. ठ. ^्त्ययौ परवमास्ता' । 
< के. घ. ङ. सूचितं । ९ घ. ड. स्पष्टं । 



६ ^ १८२१)] पेतरेयारण्यकम् । १५९. 

९  अन्यत्पकृतादात्मनो विरक्षणं किंचन किंचिदपि वस्तु न मिषत् । षात् 

। वावि भवति । न च नगुतपार्दनाय मायाख्यायाः शक्तरङ्गी- 
दे शनावः वहनीयः | आत्मरक्तित्वेनावसततवन च मायायाः | गणान 

। = हि श्येम्यो जीवितं प्रयच्छन्त खमिनस्तवेद्धनं स्ववीयशशक्तशचैतव- 
१९ गणयन्ति । नाप्यवसतुमूतं चन्द्मतिन्विम्ादिकममिरकष्य द[ चन््रमत। 

धत बुद्धिमन्तो व्यवहरन्ति । तस्मादङ्गकृतायामपि मायायामात्मनोऽलण्ड- 
ङ. शां न कोऽपि विघ्ोऽस्ि । इदशः स यदि तत्रापि ॑ नगदनुवतेत तदानीं 

मेर ब्दप्रयासः स्यात् । सामानाधिकरण्यं तु बधायामप्युपपचयते । यस्त्वदी- 
+-याणरित्येवं बाघदसनात् । तद्वदत्रापि यञ्जगक्छेनेदानीं प्रतिभासते तज्ज- 

पेत {फ त्वासमवेत्येवं योजनीयम् । नन्विदानीमपि तच्दश्या नेदं जनगत्कित्वा- 
श्राम् । तथाऽपि वुमृत्सोमूदस्य जगत्प्रल्यदाद्योदनुभवविरोधघ्रमो मा 

सवः भराचीनकाठ उपन्यस्यते | काठप्यापि खष्टन्तमौवात्काटवाचकोऽमश 
पपच इति चेन्न । परपरपिद्धचनुपररणाभत्वात् | परप्रतिद्धया परो बोधनीय इति 

। यस्थ बुमृत्सोः पृवसृष्टिवतमानपूृष्ोमध्ये प्रटयकरालप्रापिाद्धरस्त्यतस्तदाय- 
यो च्च यितुमय् इत्युच्यते । अनेनैव न्यायेनाऽऽमाऽऽपीदिति शब्दद्वयं परग्रमि- 

मोड नीयम् । अन्यथा पुनरुक्तिपरिहाराय शब्दद्वयस्याथभरेऽङ्गौकृते सति सत्ता- 

` उतरा सेत्येवं प्रतिमापादखण्डाथैत्वं हीयेत । श्ुतेस्त्वात्मशञन्द च्छन्दो पयां - 

भमतौ । अत एव--“ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आप्रीत् ” इत्यस्य स्थाने 

ए ६---“ सदेव सौम्येदमग्र आप्तीत् " [@ा० ६।२। १।] इति पठन्तिं। 
क~ क ॥ द (न 

से मेदश्रून्य आत्माऽत्र विवक्षितो न तु हिरण्यगमीदिखकिक आत्मा । 
च तुतीयाध्यायस्य तुतीयपादे चिन्तितम्-- 

“आत्मा वा इदमित्यत्र विराटृस्यादथवेश्वरः । 
मूतपृषटे नश्वरः स्याद्रवाद्यानयनाद्विराट् ॥ 
भूतोपंहतेरीशः स्यादुद्वैतावधारणात् । 
अर्थवादो गवादुक्तिगरह्यात्मत्वं विवक्षितम् ॥ 

नात्मा वा इदमेक एवा आरत् ” इत्र विरट्स्यादथवेश्वर इति पदेह 
व< उत्मदराब्दवाच्यो नेश्वरः । कुतः । “ स ईक्षत छोकानुप्ूने '' [ एे आ० 

छ ख० १] इति पञ्चमूतसृष्टिमनुक्त्वा लोकमात्रमृषटेरमिधानात् । इश्वरप्र- 
~~~~___ ~~~ ~~~ 

० भ. प्द्कमाः। र् क. ख. 'थगभिधानाः . ३ क. ख. बाध्यतया । ४ ग. “भौवसद्धावा' । 
^ © ©. © ¢ "अक. | 

~ र्स्परवुः । ६ ग. स्य वु" । ७ ग. तेशवाऽऽत्म^। < क. ख. ग. न्ति । सवभ । ९ ख- 
ह 



१६० श्ीमत्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यङ- 
करणेषु तैत्तिरीयच्छन्दोगादिषु ूतपृट्यमिधानदशनात् . तायो + [ए० आ० २अ० ५९ ख० १] इति चोक्तं गवाद्यानयनं शरीरिणो विराजो षटौ 
न त्वदारीरस्य परमेश्वरस्येति प्राते बूमः--“ एक एवाग्र जापीत् "' इतयद्रैतावधार- णादीश्वरोऽत्राऽऽत्मशब्दाथः । ता सति शाखान्तोकतमूतप्रिरवो पहु शक्यते । 
यतु गवाद्यानयनं, तरद्थवादर्पम्, तद्वेदनस्य स्वातच्येण पुषामत्वामावात् । अय मूतार्थवादत्वं मन्येथास्तरि विराडादिद्वारा प्रेश्वर एव गवादिकमानयतु । श्रूयमाणस्य गवीनयनादिप्रपश्चस्य सरस्यार्थवादत्वे श्रते्विवक्षितोऽ्ः कोऽपि न पिष्येदिति चेन्न | जीवत्रह्मकयस्य विवक्षितत्वात् । “ आत्मा वै” इत्युपक्रम्य “ प एतमेव पुरषं ब्रह ततममपदवत्म्नानं ब्रह्य ” [ए० आ० २ अ० ४ स० ३] इत्युपपतहारात् “ तस्मारीश्वरं एवाऽऽत्मश्चन्दवाच्यः ?: | 

इत्यं पंमहेणाऽऽत्मतच््ं तितम्, तचचाध्यसेपापवादाम्यां प्रपश्चयते । तत्र ५ स् इसत ” इत्यारम्य « अयमावप्थः » [द° आ०र्अ०४ ल. ३ ] इत्यन्तेन 
गन्थेनाऽऽरोपं प्रपश्चयितुकाम जदावारोपं संगरहाति-- 

स ईषत लोकाश्च खजा इति स इमाटीकानष्जत, इति । 
भात्मा वा इृद्मिल्यनेन सूत्रेण सूत्रितः स॒ परमेश्वरः एरथिव्यादीकान्सक्यामी- रयेवमीक्षत इणे विचारं तवान् । तुशब्दो वितर । इत्थं विचार्य स परमेश्वर इमार्ीकानखजत । यद्यप्यत्राऽऽत्मेवेति कवं त्स प्रकृतं तथाऽपि निर्विकारस्य ज्गद्धावापत्यपतंमवीच्छाखान्तरोक्ता मायाराक्तिरप्य्दुक्तेति द्र्टग्यम् ] “ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ” [श्वेता० ४।१० ] इति हि भरुयन्तरम् । ^“ इन्दो मायाभिः पुरुप ईयते '” |ऋ० स° म० ९ प्र्० ४७ ऋ० १८] इति च। मायाप्तहितस्योपादानस्य किितत्वाद्धिवर्तवाद एवात्राम्युपेततयो न त्वारम्भपरिणाम- वादो । यचपि “ टोका खै ?› इतयेतावन्मा्विनरिण कुराटवज्निमित्तकारणत्वमेव प्रतीयते तथाऽपि “ सरोऽक्रामयत बहु स्यां प्रनायेय » [तै०उ०२।९। १] इति शखान्तरगतस्य स्वकीयवहुभाजविच।रवाक्यप्य गुणोपसंहारन्यायेना्ोपपरंहारादुपा- दानत्वमपि पतिष्यति । एतच भगवता व्यासेन सूनितम्--“ प्रकृतिश्च प्रतित्तारष्टाः न्तानुरोषात् " [ न° पृ ज० {पा ४ पू० २३] इति । योऽयं परमातमा नाततो केव निमित्तमेव ठ प्रकृतिरुपादानमपि। कुतः । ^ येनाश्रुतं श्त भवति ” [ छन्दो १ । १। ३ 1 इत्यकविज्ञानेन सर्वनित्तानप्रतिन्नाया 
१ग. घ. ङ. चोक्तग” । २ ग. क्तमूल्' । ३ क. ख. स्वह 1 * घ, वादि ।५ग.ष. डः. °र भात्मः । ॥. ९ व. ह. सूचितं । ७ग. श्षणं। <घ. डः -गदुद्धाः । ९ क. "वादवान्त'। १० क, राक्तमाः । ११ ख. ग. 'ववाक्यमिचारस्य । १२ ग, नुपरो" । 



- ॐ 

अध्या०४ख ०१(२१)] एेतरेयारण्यकम् । १६१ 

उपादानरूपदृष्टान्तस्य वचानुप्रारात् । तदेतत्ूत्रोक्तं स्वपक्षप्राघनपरपक्षदूषणमुखेन 

स्पृतिपदेन तकैपादेन च प्रपञ्चितम् । खष्ट्यानां लोकानां मोतिकत्वेन भूतम्यतिरेके. 

ण्रापतेमवाद्भतश्ष्टिरप्यत्रो पपहरणीया । सा चान्यतरेवमाश्नायते--““ तस्मा द्वा एतस्मा- 
दालन आकाशः समहः | आकाञ्ञाद्वायुः । वायारभिः । अभ्ेरापः | अन्यः पृथिवी " 

| तेऽ आण प्र ८ अ० २] इति। एतदीयविचारश् द्वितीयाध्याये ततीयपादंस्य 

वरषभागे प्रतिपादितः । पएसेश्वरस्य सत्यपेकृल्यत्वाद्रतसष्टौ छोकयष्टो वा ॒संकरपव्यति 
रिक्त साधनान्तरं नपिक्षितम् । अत एवान्यत्र श्रयते--“ सत्यकामः सव्यप्तकरपः 

[ छन्दो ८। १। ९] इति । ̂  स तप्तप्तवा । इद् ्ेमपूजत ›› [त° उ० 
२।१९। १ ] इत्यन्यत्र श्रवणात्तपोरूपप्ताधनमपेक्षितमिति चेन्मैवम् । नह्यत्र 

कच्छचान्द्रायणादिकं तपः, किंतु छष्ठव्यप्तकलय एव ^“ यस्य ज्ञानमय तपः", 

[ मुण्ड० १।१।६] इति श्रुयन्तरात् । सकस्पस्य निरङ्कुंशत्वाज्नाली श्वरस्य 
भयान्प्रयासः । तस्य च सकससस्य सलयत्वाज्लगतो न मनाराञ्यतुर्यत्वम् | 

ये छोकाः परमेश्वरेण सष्टास्तान्खसखनास्ना निदरयति- 

अम्भो मरीचीमरमापः, इति । 

एतेषां शब्दानां छोकवाचित्वप्रतिद्धेरमावत्छयमेव श्चतिम्याचष्ट -- 

अदोऽम्भः परेण दिव यौः ्रतिष्ठाऽन्तरिषं मरौ. 

चयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः) इति । 

दिं परेण दटोकस्योपरि महर्ोकननोरोकतपेटोकपल्लोका ये सन्ति याच 

द्यौ; पतिष्टठा सवषां देवानामाश्रयमुतो दुरोकोऽदोऽम्भ एतत्सवैमम्मःशब्दवाच्यम् । 

रोकेषु पञ्चमृतानां प्ताधारणतवेऽपि जरस्यास्मदुपरन्ियोग्यत्वेन प्राधन्यमानप्रला- 

दोऽम्भ इत्युक्तम् । उपरितनलोकाद्रषटद्वारेणाऽऽगतमस्भ एवास्मामिः सक्षाङ्पल- 

भ्यते, न तु भूतान्तरम् । सूथमरीचीनामाधारत्वादन्तारक्षराका मरीचय इति 

दा्देनोच्यते | भरोकवर्तिनां प्राणिनां स्तदपा मिषमाणत्वान्भररान्यन पिच्य 

रक्ष्यते । प्रथिव्या अधस्तात्पाताह्विशेषरूपा मोगमूमयो याः पन्त ताः सबा्ल- 

छाकवासिमिनागारिभिरप्यमानत्वाद्ाप इत्युच्यन्त । 
४४. । 

® (~ भ 

छोकस॒ष्टिमक्त्वा पाङकाभावेन छोकानां विनाशो मा भू।दत ककि द्हेयति- 

स श्षतेमे लोका छोकपालान्न जा इति 

१. ठ, "नुसरणात् 1 २ क. घ. ठ. चरेवाऽञ्त्रा । ३ क. दपु । ४ध. < निरिति । 

५क.ग. घ. 'जनलोः 1६ क. ख. रप्य्रध्यमा । घ राप्यायमाः। ७ क्र. ख. ति 

पालक | ८ग, च, ठखक्रस । 
- 



१६२ शीमत्सायणाचायेविरपितभाप्यसमेतम् । [र द्वितीयारण्यके 
सोऽव्य एव पुरुषं सणुद्रलयागरछयत् , इति । 

स परमश्वरः पुनरप्येवं विचारितवान् 1 इमे खट छोक्ा निष्पन्ना्तेषां भोगस्था- 
नानामचतनानां छाकानां रक्षणाय चेतना्धीकप{छान्देवान्पवेथा सक्ष्यामीति । स 
विचारथुक्त ईन्वरोऽच्य एव जरोपटक्षितपञ्चमूतेम्य एव पसप्रं प्ररपाकारं विशट- 
पिण्ड समृदधुत्याग्रछयन्ूत कठिनमकरोत् । यथा कृटाटस्तंडगे जरस्याधसत. 
द्रा मृदमानीय शोषयित्वा कठिनं पिण्डं करोति तर्हूदेवायं विराट्पुरुषः प्मष्टिर्पो 

्रह्याण्डषूपस्य खकस्य पाकः । 

+ क जथ तेद्वान्तरराकपाटानां चेतनानामग्यादिदेवतानां प्रष्टि दश्चयति-- 
तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य युखं निरभिद्यत यथाऽण्डं 
पुखाद्राग्वाचोऽभिनासिकफे निरमिधेतां नासिकाभ्यां 
भाणः भ्राणाद्रायुरक्षिणी निरभियेतामक्षीभ्यां चश्चश्च 
षष आदेयः कणा निरभिद्येतां कणाम्यां धों 
श्रव्रादलस्त्वङूनिरभिद्यत तचो रोमानि लोमभ्य 
आपाधवनस्पतया हृदयं निरभिचत हृदयान्मनो मन 
सथन्द्रमा नामिनिराभेद्यत नाभ्या अपानोऽपानान्प्रत्यः 
रिश्च निरभिद्यत िशाद्रेतो रेतस आपः, इति ॥ 

शर्यतरयत्राह्मणारण्यककाण्डं द्वितीयारण्यके चतुर्थाध्याये पयपः 
खण्डः; || १ ॥ (२१) 

तं॑विराटपुरुषदेहमभ्यतपदमितस्तत्तच्छिद्रतद्वतेन्दियतदमिमानिदेवताप्चर्थं स 
परमेश्वरः पयांखोचितवान् । पर्यारोचनमेव तप इति पृवमुक्तम् | अभितः पर्यारोचि 
तस्य वरादूपण्डस्य मुख छद् निरभिद्यत मखच्छिदं वेदारतमम्त् । यथा 
पक्षिपपादीनां पकरमण्डं भिन्नं भवति तद्वत् । तस्मान्मखच्छिद्राद्रामिन्धियं निष्पन्नम् । 
तस्माचन्दरियाद्रिदेवता निष्पन्ना | एवमुत्तरपर्यायेष्वपि च्छिद्रन्धियदेवता भ्यास्येयाः। 
प्राणो घरणिन्दरिथम् । छोमराव्देन तदाधारमतत्वङ्निष्ं स्परानेन्दरियमुच्यते । हृदय- 
मटर कमलम् । अपानाऽषःस्तचारी वायुः । रेतो ग्यन्दियम् ॥ 

३ श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश् एेतरेयवाद्यणारण्यक- 
भाष्ये द्वितीयारण्यके चतुधीध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (२१ ) ̀ 

१के.ख.ग, पालकान्दे ।२ घ. ड. “राजं विराट्" । ३ ग. ^स्तटाके ज" ४ ग, दयं । 
५ क्. ख, “भिदेव । ~ 



अध्या०४स ०२८२२) एेतरेयारण्यकप् । १६३ 

अथ दितीयः खण्डः । ( द्वार्विंशः ) 

हृच्धियाणामभिमानिदेवतानां च सृष्टिरुक्ता । अथ ताप्तां देवतानां भोगयेग्यास- 

दरीरमृष्टि विवक्ुस्तदुपो द्धातत्वेन क्ुविपाप्नयोः सृष्टि दशयाति-- 

ता एता देवताः खषा अस्मिन्पहुलययणेवे 
प्रापतंस्तपक्षनापिपासाभ्यापमन्ववाजेत् ; इति । 

या इन्धियतदभिमानिदेवतास्ता एताः ष्ठाः सल्योऽसमन्परवक्ते पहलयणेवे समु- 

द्रवदत्यन्तविस्तृते विराड्रेहे प्रापतन््रकर्षेण पतिता अभवन् । तं स्ैन्द्रियतदवताधि- 

ानमृतं विरादेहं क्चस्पिपासाभ्यामन्ववाजदनुगमितवान्संयोजितवानित्यथेः । 

अथार्पदेहमष्टिमाह- 

ता पनमन्रवनायतनं नः प्रजानाहे यास्पन्परातेष्ठेता अन्न 

| मदापेति ताभ्यो गामानयत्ता अघ्युदन्न वं नोऽयमलामति 

ताभ्योऽग्वमानयत्ता अघ्रुवरन्न षे नोऽयमखमिाते ताभ्यः पर 

घमानयत्ता अघ्रवन्त्सुछतं वतेति पुरूषो वाव सुकृतम् , इति । 

ता विराड्देहे पतिता इन्धियामिमानिन्यो देवताः सरष्टारं परमेश्वरं प्रत्येवमव्रवन् । 

मोः परमेश्वरायं विराद्देहोऽस्माकं मोगक्षमो न मवति । अतिप्रढं त विराड्दहमा 

यै तच प्रतिष्ठां प्राप्तं वयमप्तमथाः । अरर चैतदेहपरया पेपादयितुं वयमप्तमथाः ॥ 

जतो यस्मिन्नल्पदारीरे परतिष्टिताः सत्यो वयं तदहपयाप्तमच्तमत्तु शक्ता भवामत्ता- 

ददापायतनं शरीरं नोऽस्मदर्थं प्रजानीहि) अवधारय स्पादर्यल्यथः। ततः परमश्नर्- 

स्ताभ्यो देवताभ्यो भोगाय गोदेहमानयत् । ताश्च देवता अघ्रुवन्नाऽस्माकम्य २्। 

नैवाखमुपारेतनानां दन्तानाममविन दूवादिमूस्योत्लातुमशाक्यत्वात् । अतज्यम्। 

गोदेहस्ति्ठत, इतोऽन्यमप्युभयतोदन्तं देहं सृजेत्येवमत्रुवन् 1 ततः परमश्वद््तच.१ 

मम्तमानयत् । ताश्च दवता विवेकन्नानामादादयमश्चरेहोऽपि न पयाप्त इत्युक्तवदय; । 

ततः परमेश्वरस्तदर्थं विवेकतपन्नं पुरुषदेहमानयत् । ताश्च देवतास्तावता १।दद। 

आश्च्वाचकेन च बतशाठ्देन स्वकीयं परितोषं सूचयन्त्यः सषु छत परमश्वरणल्- 

व्रवन् । यस्मान्मनुष्यदेह एव विवेकन्ञानप्तपच्नः । तथा च पर्वमुदाहतम्-““ पुरूष 

त्वेवाऽ5 विस्तरामात्मा सर हि प्रज्ञानेन प्तपन्नतमो विज्ञाते वदति [वज्ञ पयति वेद् 

श्वस्तनं वेद रोकाटोको मत्थनामतमीप्सत्येवं संपन्नः" [ए०. जा० २अ० ९ स^ २। 

इति । तस्मान्मुष्यदेह एव सुकृतमिलनेन शब्देन परिताषदयातकरन क सभ्यः । 

न क. 'गभोग्धा" ! २ ग, देहे प।३क.ख.घ.ड. नं.नोऽ । ४ क. क्ल वमु । 

५ ग, “तु, उताऽ । 



१६४ श्रीमत्सायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्-- [र द्वितीयारण्यके 

इश्वरसृषटषु भोगक्षमशरीरेषु देवतानां परेशवेशवस्ररणं ददीयति-- 

ता अव्रवीद्यथायतनं प्रविशतेति, इति 

यस्षिन्नायतने चिद्रे यदिद्धियमूत्पन्नं या चाभिमानिनी देवतोत्पन्ा तदायतनमन- 
तिकरम्य हे देवताः प्रविशत । 

देवतानामित्थमनुज्ञातानां प्रवेशं ददीयति-- 
अगरिवागभत्वा मुखं पराविशद्रायुः भाणो भत्वा नासिके प्राति 
दादिल्यशधुभूत्वाऽक्षिणी पावरिशदिशचः श्रोत्रं भता कर्णौ 
पराविरान्नोषधिवनस्पतया लोमानि भत्वा त्वचं परावि- 
दंथन्द्रमा मनो भत्वा हयं प्राविशन्मृस्युरपानो भत्वा 
नामि पराविङदापो रेतो भृत्वा रिश्च प्रावरिशन्, इति 

योऽयमग्निवागिन्द्ियाभिमानी देवः सोऽय वागध्रखा वागिच्िय एवान्तपय युख- 
च्छिद्रं माविशत् । एवमुत्तरत्रापि योज्यम् । , न खदु वागादिप्वन्द्रियेप्वग्यादिदे- 
वताः प्रल्क्षमुप्टम्यन्ते । नापि देवताभिरनमिप्ररितानामिन्द्रियाणां ससविषयग्रहण- 
सामथ्य॑मस्ि । एतच्च भगवता व्यासेन सत्ितम्--“ ज्योतिरायपिष्ठानं तु तदामन- 
नात् ? [ त्र० पू० अ० रपा ष्टप्रृ० १४] इति ज्योतिरादिभिरम्यादिदैकतैर्- 
धिष्ठानं वागादीन्द्रियाणां प्ररणमम्युपगन्तव्यम् । कुतः । तदामननात्तस्य देवताप्रेरणप्य 
¢ अस्निवाग्मूत्वा इत्यादिना श्रूयमाणत्वात् । यथाऽयं विचारे द्वितीयाध्यायस्य 
चतुथेपादे पवितः, एषमन्येऽपीन्दियविग्रथा प्रिचारास्तस्मिन्पादे द्रष्टव्याः । 

्षुषिपाप्तयोविराड्रेदे नियतस्य स्यानविेपस्य पूर्वमश्रवणाल्कृत्खरशरैरे प्रवेशं 
द्रीयति-- 

तमश्नापिपासे अत्रतापावाभ्यामभि प्रजानींदीतिते 
अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्पेतासु भागिन्यौ 
करोमीति तस्माद्यस्य कस्यै च देवतायै हवि 
ह्यते भागिन्यावेवास्यामशनापिपासे भवतः, इति ॥ 

इयेतरेयव्राह्यणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके चतुर्थाध्याये 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (२२) 

ये क्षुसिपासे परमेश्वरेण विराद्रेहे संयोजित ते उमे परमेश्वरं प्रति खार्थं स्था. 
विरेषमनुग्रदाणित्रताम् । इशवरस्तु स्थानक्रिरोषमदृष्टका वायुमे अप्येतास्वेवाग्या- 

१ग. सुशषु।२क.ख. ग. देवानां । ग. 'रणां द् ४. ्छक््यन्ते। ५ ग. श्वेताना। 
६१. स्ववि" । ७ क. दुर्दीतम्। < ग. दिदेषेरः। ९घ. इ, पिन्तितः। १० घ. द. श्पयतरिः} 



अध्या०४ख ०६८२३) | एेतरेयारण्यकम् । १६५ 

दिदेवतास्वाभजापि, ततस्तास्वेव भागिन्यां विषयविभागयुक्तं करोमींत्यत्रषीत् । 
यस्मदेवमीश्चरेणोक्तं तस्पाह्छोके यस्ये कस्या अप्यगन्यादिदेवताये हविग्रह्यते भाग्य 

वस्त समप्पतेऽस्यामग्न्यादिदेवतायामेते क्षतिपासे भागयुक्ते एव भवतः । अ्चिवाखरा- 

दिदेवतानां श्रीरेष्वप्याहारस्वीकारे कषुत्पिपास्येरिव तुपिभेवति । तथा मनुप्यरारी - 

ऽपि चक्षरादिदेवताये हविःस्वीकारे क्षुत्पिपासे तप्यतः । यदा पात्रे पतितं समीचीनः 

मन्नं भोक्तकाम आदरेण परयति तदानीं भोग्यस्य प्रत्याप्तसेत्वात्परितोषेण मनसि 

तष्णा हौन्तव भवति न त॒ यथापर्वं बाधते । एवमल्यन्तप्रिया्नवताश्रवणस्पदनादां 

यथोचितं तपिेश्यो द्रष्टव्यः । तदेतत्वं देवतापु क्षुत्पिपाप्तयामागापतत्वम् ॥ 
५ 

भ 

इति श्रीमत्ायणाचायेविरचिते माधवीये वेद्ाथेप्रकाश रेतरेयब्राह्मणारण्यक- 

माप्य द्वितीयारण्यके चतुथोध्याये द्वितीयः खण्डः ॥२॥ (२९) 

भथ तुतीयः खण्डः । ( चयोविशः ) 

यानि मोगा्यपिष्ठानानि गवाश्वपुरुषादिशरीराणि यानि च मगकरणान वहूय!दि. 

देवताधिष्ठितानि वाक्चक्षुरादीनि गवादेदहेषु प्रविष्टानि तानं सवोण्यमिधाय मीभ्यम - 

िमभिविषत्ते-- 

स ईक्षतेमे नु खोकाथ खोकपालाशान्नमभ्यः खजा 

इति सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽमितप्तान्या परतः 

रजायत यावे सा पूतिरनायतान्न वे तत्» इति । 

स परमेश्वरः पुनरप्येवं विचारितवान् । य प्रयिन्यादिखोकाये च छखक्पाखा, 

च्ियक्षरीरदेवतौरूपस्ते सवऽपीमे श््ाः खस्वत प्रमेश्चरस्तेषामन्नमन्तरेण जीव. 

नासमवदेतदर्थमन्नं खक्ष्यामि, इति विचायान्ननिष्पदनाथ तत्कारणभूत जलप्रधा- 

नानि पञ्च मतान्यभ्यतपत्सवेतः पयाङोचनमकरत्। ईटशाज्जरपहितल्ेत्राद्रीद्यादया 

जायन्तामीदश्चानि मृषकादिशरीराणे माजीरादईनामन्नमतानि जायन्तामिलयेव प्क्ष 

कृतवान् । ताभ्योऽद्धयो जलोपटक्ितमूतेम्यां त्राहेयवा१₹। मुषकादिरूपा च परूपि- 

रजायत । तत्र ब्रीहियवादिमूतिरमनुष्याणामन्नं तैर्मानलवात् । त मषकादिमूतिमी 

जरादिभिरद्यमानत्वात्तेषामन्नम् । 

अन्नसष्टिमक्त्वा ऽन्वयन्यतिरेकाम्यां तत्स्।कारताव 
निशिनाति- 

तद्नत्ख् पराङतयनिघां सत्तद्राचाअजषक्तत्तनाः
 

 १ग. चयप्र । २ ग. 'च्त्वपरि । ३ संग. दान्तैव । ४. ङ. 
(0 

जजन म 1५ ग. 

घ. "तादिरू । 
। 



१६६ भ्रीमत्सायणाचार्यविर चितभाष्यसमेतम्रू-- [रद्वितीयारण्यके- 

रक्रोद्राचा ग्रहीतं स यद्धेनद्राचाऽग्रहेष्यदभिव्याहत्य दैवान्न- 
मनतरप्स्यत्तत्माणेनाजिषृक्षत्तन्नाशक्रोत्ाणेन ्रहीतुस यद्ध 

 नत्पाणेनाग्रहैष्यद भिप्राण्य दैवान्नमनप्स्यचक्षुषाऽजिषरक्ष- 
तत्नाशक्रोचक्षुषा म्रहीतु स यद्धेनक्च्षाऽग्रैष्वददृषटा- 
देवान्नम्रप्सयत्तच्छरोप्रणाजिधरक्ष्तभाराक्रो च्छत्रेण" ग्रहीतुं स 
यद्धनच्छरतरणाग्रहष्यच्छरत्वा॒दैवान्मत्रप्स्यत्तचाऽजिधकष- 
तत्नारक्रोचचा ग्रहीतुं स यद्धेनखचाऽग्रहष्यत्स्पृष्टा देवा 
नमतरप्सयत्तन्मनसाऽजिधुक्त्तन्नाशक्रोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्ध 
नन्मनसाऽगरैष्यदध्यात्वा दैवान्नमनप्स्यतताच्छेनाजिषृक्ष- 
न्नाशक्रोच्छ्निन ग्रहीतुं स॒ यद्धेनच्छिश्ेनाग्रहैष्य- 
विटञ्य हेवान्नमत्रप्स्यत्तद पानेनाजिष्रक्षत्तदावयत् , इति । 

यत्ष्टमत्नं नीहियवादिके मूषकादिकं च तत्र त्रह्या्न्न्य स्वकीयवधविषर्या 
कज्ञानामावादवन्तुमप्मभेत्वाचच नासि ननात्यटायनम् । यतत मूषकादिषूपं तदशन तदेत- 
न्माजारादीनां मोक्तणां स्ववधहेतुतवं निल तेभ्यः प्रा्चसं प्दलयनिधांपदतिश- 
येन हन्तुं गन्तुमैच्छत्लायितु प्रारमतेलर्थः । पटायितुमदयुक्तं तन्मूषकादिरूपमननं 
दष्ट भोकतृ्र्गो मानौरादिवगिन्धियेण अरहौतुमैच्छत् । ततः सभ्प्रयत्नेन वागिन्धियं 
म्रयुज्ञानोऽपि तेन तदन्नं प्रहीतु नारशक्रोत् । इदानीतनोदाहरणेन खष्टिकादीना 
त्दराक्तिः स्पष्टौ क्रियते--स मोक्तृवग आदिपृष्टिकाठे यथेतन्मूषकादिरूपमच्ं 
वाचा ग्ृह्णीयात्तरेदानीमपि भोक्ता तदन्नवाचकरैः शब्धैरीदशमिल्युक्तिमात्रेण त्तो 
भवेत् । न हि वागिन्दियस्यामिष्यानन्पतिरेकेणाऽऽकर्षणपतामर््यं किंचिदस्ति । न चैव- 
मननवाचकराब्दोचच(रणमात्रेण तृपतिदैर्यते, तस्मात्प्टिकालेऽपि वाचोऽन्नस्वीकारपतामर््यं 
नास्तोत्यनुमेयम् । प्राणेन घ्राणेद्धियेण, एतदारम्य रिश्चानतेषु षरुमु पर्यायेषु पूर्वव- 
द्यास्येयम् । अभिधाण्याऽऽघरयेयर्थः । अत्रापान्घब्देना्स्य मुखबिलादन्तःप्रवे- 
शेरूपं निगरणं कुर्वन्तो यो वायुः सोऽभिधीयते । तेनापानेन तदनं ग्रहीतुभे- 
च्छततस्तद् नमावयजम्राहारितवान् । 

` अन्वयन्यतिरेकाम्यां वायोरेवाननम्रहणपराधनत्वं नििल दाव्यी्थं॑वायुं पररंसति- 
सेपोऽजस्य ग्रहो यद्रायुरन्नायरवा एष यद्वायुः , इति ॥ 

मुखविादन्तः चारी वायुरिति यदसि स एषोऽन्नस्य ग्रहो ्राहकः । अय- 

न 
तृ 

.५11 7} 

१ ग. स्ति पलः । २ग.. "देव माजौ". ३ क. हन्तुमैच्छद्रन्तुं पला* । ४ ग. ष्द्नरः । 
५ ग, घ. -शनरू" । . 
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मर्थोऽस्मदनुमवसिद्ध इलर्थः । किंचायं वायुरन्रायुर्, अन्नद्रारेणाऽऽयुष्यदेतुरेव । 

अच्नरतेन हि प्राणो देहे बध्यते । अत एव वाजसनेयिनः शिशुत्राह्मणे प्राणवणेनप्र- 

लवि--“अन्नं दाम" [ बृह० २।२। १] इति वाक्येनान्नस्य प्राणवन्धनरज्नु- 

त्वमामनास्ति । तथाऽन्लवन्धनरैयिल्ये सति जीवस्य देहपरित्यागं सद्टान्तमामनन्त, 

तद्मणा--५ आम्रं वोदुम्बरं वा पिप्पहं नन्धना्प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष॒ एम्योऽ- 

दम्यः संप्रम॒च्यते '' [ बृह० ४।६। ३६ ] इति 1 अन्नबन्धनप्रयुक्तस्य प्रणा- 

वस्थानस्याऽऽयुैतुत्वं लोके प्रपिद्धं केषीतकिनः समामनन्ति-“ यावद्धयस्मिञ्श- 

रे प्राणो व्तति तावदायुः ” [ कोषी° २।२] इति । तदरेतत्सकमभिप्रेयाननायुवा 

एष इत्युच्यते । 

मोगाचिष्ठानमोगस्ाधनमेस्यमोगानां सृष्टिममिषाय मोगखवामिनं दशेयितुमीश्वरस्य 

पिचारमाई-- 

। स श्त कथं न्विदं महते स्यादिति, इति । 

यदिदं देेन्द्रियतदभिमानिेततदीयान्नतत्स्वीकाररूपं म्यवहारजातमसि तदिदं 

सदं महते मोगस्वामिनं जीवरूपं मां विना कथं नु नाम स्यात्न कर्थ चिदुपपद्यते । 

न हि नगरस्वामिनं राजानं विहाय पुरस्य वां पोरजनानां वा रचना शोभते । तस्मा- 

दधोगस्वामिना मया जीवरूषधारिणा देहे परवष्टव्यमित्यथैः । 

्रवेशद्वारविचारं दशेयति- 
स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति, इति । 

राव प्वेशमान वदाम मृधि ब्रहमरन्धं च। तयोमैष्ये कतरेण केन मर्गिण पपं 

प्रविशानि । 

८ कथं नु ? इदमिति वाक्येन जीवप्रवेस्य देहेन्दियव्यवहारपाङनरूपं प्रयोजनं 

विचारितम् । दृदानीमात्मनोधरूपस्य प्रयोजनान्तरस्य विचारं दरोयति-- 

स॒ क्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि प्राणिनाभि- 

प्राणितं यदि चक्षुषा षटं यदि भरोजेण श्रुतं यदि 

स्वचा स्पृषठं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनास्यपा- 

नितं यदि शिश्नेन विषष्टमथ कोऽहमिति) इति । 

मां खामिनमनपेकषय वागादयोऽमिवद नादिव्यापरेषु स्वतच््राः कतीरः स्युस्तदानी- 

महं को नाम स्थां न कोऽपि भवेयम् । असति काश्चिदेष देहादिव्यतिरिक्तिदात्मा । 

१क.ग. गदि देः ।२घ. ड. "न्दियं त । ३ क. “वतात्न । ख. ग्वसाद्ात्रन्न' । घ. इ, 

ग्वतयाऽऽदावन्नः । ४ घ. ड. पदाप्र । 
" 



१६८ भरीमत्सायणाचायेविरवितमाष्यसमेतम्- [र द्वितीयारण्यके 
स॒ च परत्र्मस्वमाव इत्येवं कश्चिदपि न जानीयात् । यदा त्वहमेव सकव्यापाराणां 
कतां वागादयस्तु मया प्रेरिताः सन्तोऽभिवद्नादिक्रियाः कुयुस्तदानी वागादिकरणको 
व्यापारः प्तकतफो भवितुमर्हति क्रियात्ाह्लोकप्रपिद्धैगमनादिक्रियावदिति भम 
सद्धावोऽनुमातुं शक्यते । सोऽयमनुमानेनाऽऽत्मप्तद्धाव उषस्तव्राह्यणे पतमाम्नातः-- 
“ यः प्राणेन प्राणिति स्त त आत्मा सर्वान्तरः” [ बृह० ३।४।१ | इति । 
तस्मादत्मवाधोऽपि जीवरूपप्रवेरास्य प्रयोजनम् । तदेतदमिप्रेल्यान्यत्र श्रयते-- 

हप दप प्रतरूपा बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय " [ ऋ० प म० ६ प 
४७ ॐ० १८ | इति । [ एवं ] प्रवेशद्वारं देहेन्दियादिपाटनखात्मावनोधद्पे प्रव 
राप्रयाजने च विचारितवान् । 

अथ प्रवेशं दशेयति-- 

स एतमेव सीमानं विदार्येत्तया द्वारा परापत, इति । 
त प्रपदाम्यां प्रापद्यत " [ ए० आ०२अ० १ ख० 8 | इत्यन्न प्राण- ` 

स्पक्रिपाशकतयुपाधिकस्य पादाग्र प्रवेशोऽभिहितः । इदानीं न्ञानराक्त्यपाधिकस्य 
धमध्यस्थितच्छिद्रे परवेशोऽमिधीयते | यथोक्तविचारोपेतः स परमेरश्वर एतमेव मध- 

मध्यभागमेतर कपाठपंधिरूपं सीमानं स्थानविरेषं बिदा्थं च्छिद्रं कृता तनच्छिद्र- 
पया द्वारा ज्ञानश।क्तप्तहितः सन्देहमध्ये प्राविरत् । यस्माञ्ज्ञानोपाधिकस्य मर्धमध्ये 
भवेशसस्मामूषेनि ज्ञनेन्दियवाहुस्यमुपरभ्यते । क्रियादक्तयुपायिकस्य पादम प्रव- 
रात्कण्ठादषामागे कर्मन्दियबाहल्यमपटम्यते | 

मृधगत प्रवराद्वारं प्ररेप्तति- 

सेषा विहतिर्नाम द्रास्तदेतन्नान्दनमू्, इति । 
अर्तिश्चत्रारिगाहकानां मृत्यादिस्थानीयेशचक्षरादीन्दिेरपिष्ठितत्वात्छामिनः ख्य 

प्वेशाथमपताधारणं किंचिद्रारमपेक्ितमिलयमिप्रेय प्रातिपर्वकं विदारितत्वादिकमत्कषृ ` 
प्रकटयतु तस्य द्वारस्य विहतिरिति नाम संपत्तम् । तेन द्वारेण निगैतस्य ब्रह्मश. 
कप्रातिद्वारा मुच्यमानत्वादानन्दहैतुत्वेन तदेतद्रारं नान्दनमित्य॒च्यते । 

ररर प्रवष्टस्य पसचारस्थानानि तेष्ववस्थाविेषांश्च द्रयात- 

तस्य जय आवसथाघ्चयः स्वभा अयमा- 
पसथोऽयमावसथोऽयमावसतथ इति, इति । 

 १क. ख. धिद्धिग।२ ग. द्वासना"। ३ क. “शोऽजाभि। ४ क. ख, ग, श्शवरः स ए। ५ ग, च्छिद्रह्पद्रा'। । 



मध्या ०४०६] एतरेपारण्यकम् । ` १६९ 

यथा महाराजस्य क्रोडाथमुपयेधोमंवेन वर्तमानाः प्राप्तादस्य भूमयो निर्मीयन्त 
एवमस्याऽऽत्मनः शहारीरमध्ये कोडाय जय आवप्रथास्चीणि स्थानानि निर्मितानि । 
तरिषु स्यनपु त्रयः स्वमास्तेनाऽऽत्मनाऽवटोक्यन्त । अयमावस्थ इत्यादिना ने्रकण्ठ- 

हृदयाख्येनि स्थानानि.हसतग्रेण प्ररयन्ते । तेषु हि नागरणाद्यवस्यानां निष्पत्तिः । 

तथा च ब्रह्मोपनिषद्याश्नायते --““ नेचस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वस्नं समादिशेत् । 

पुषं हदयसथं तु" [ ब्रह्मोप० ३] इति । जागस्तिदीनां महाराजस्य प्राप्ताद- 
त्रये क्रडावज्जीवक्रीडाखूपतं केवरयोपनिषद्ाल्ायते - 

“्डयन्नपानादिविच्चितमोगेः स एव जमरत्परितृक्िमेति । 
स्वमनेषु जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कस्िपतविश्वोके ॥ 
सषप्िकाठे सकले विीने तमोभिभतः सुखरूपमेति | 

पुनश्च जन्मान्तरकमयागत्त एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 

पुरघरये क्रौडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं प्रकटं विचित्रम्! 

[ केव० १२ ] इति । 

ननु नागरणपुपुक्तयोः खम्नादन्यत्वे चयः खभ्रा इत्ययुक्तमिति चेन्न । स्वपरक्ष- 

गपेतत्वात् । व्िद्यपानं वम्तुतत्तं तिरोधाय स्मुत्यस्ोऽन्ययाप्रतिमाप्तः खमप्र इति 

तह्क्षणम् । जागरणप्तुषुप्तयोरपि विद्यमानस्य ब्रह्मतत्तस्य॒तिरोधानेनान्यथामूतस्य 

जीवतत्वस्य चावमास इत्यसि लक्षणम् । तस्माह्ोकप्रसिद्धस्य स्वम्रप्यकतवेऽपि छतत 

णिद्धाः स्वप्राख्चयः । जय अव्रप्था इत्यनेन पितृशरीरमातृशदरघ्वकशषररख्पाणि वा 

त्रीणि स्थानानि शष्यनते । तथाचोपरितनाध्याये प्रपञ्चयिष्यते । संपतारो द्विविषः ॥ 

देनदिनव्यवहासे जन्मान्तरस्वीकारश्ति । तत्र दैनेदिनभ्यवहारस्य नेत्रादीनि स्थानानि 

नन्मान्तरव्यवहारस्य पितमातस्वीयरीराणि स्थानानीति विवेकः । इतिशब्दः पतता- 

र्पप्याध्यारोपप्रकरणस्य प्तमाप्यथः । 

अथापवाद्प्रकरणाथं संक्षिप्य दशेयाते-- 

स जातो मृतान्यभिव्येरूपत्किमिदहान्यं वाव्रदिषदितिं 
स. एतमेव पुरुषं ब्रह्मततममपदयत् ; इति । 

स॒ परमात्मा जातो देहप्रवेशेन जन्ममरणजागरणस्वमरपुषुतिभे पंपारीभूतः 
^ (५, 

सन्कराचिरीश्वरनमहादगर्शखप्र्तदिन च भूतान्पाकारादानि प्राणनश्राभव्पख्य 

१ भागेन । २ क. ख. "मानग्राः । ग. "मानस्य प्रा ३घ.ड. निह 1 ४्क. ख 

हृदिस्थं विधादिति । ५ घ. घ. शरयक्रौ । ६ क. जीवो जति । ४. ड विवक्ष्यन्ते । ८ क, 

ख. निच्ीणिजः। ९ क. री कृतः । 

२२ 



१७०. श्रीपत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम् - [र दवितीयारण्यके- 
9 

कि क. ऋ ® (न त्सवैतो विवेकेन ज्ञातवान् । दरयमानान्याकाशादीनि मूनानि प्राणदरेहाश्च कुत उत्प- 
दन्ते केन वा रक्ष्यन्ते कसिन्वा प्रशयन्त इत्येवं शाखं तरिवरिच्य स्थस्य हप्तारस्य 
मायाकलिपतत्वादरदयैव सवैस्यामि वप्तुतक्तं तस्मादिह जगति कि वा वस्तु ्रह्मणोऽन्यदरा- 
वदिपद्ररिष्यामि न किचिदपि ब्रह्मव्यतिस्क्तितया वक्तु शक्तीति निश्चि स जीव 
एकमेव शरीरे प्रवि पुरुषं चिद्रूपं पताक्षिणं ब्रह्मापरयत् । ब्रह्मत्वेन निश्चितवान् । 
कटश ब्रह्म तत्तमम् । एकष्तकारो टुः । अतिरथेन ततं विस्तृतं तततमम् । दर्यस्य 
सवस्य जगते द्रष्टुनीवस्य च ब्रहयतर तत्मित्यपत्रादप्रकरणस्यं सर्वस्य तातवयीर्थः । 

यथोक्तं ब्रह्मप्राक्षात्कारं नामनिवेचनेन प्रशं पति- 

श्दमदरीमिती३े तस्मादिदन्द्रो नमदन्धरो इ तै 
नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण परो 
क्षमिया इव हि देवाः परोक्षप्रिषा इव हि देवाः, इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके चतुर्थाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ (२३) 

इति बद्छचवाह्यणारण्यककाण्डे हितीयारण्यके 
चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

शरीरे प्रविष्टः स जीवात्मा बह्मात्मतं सा्नात्कृद्येदमद शमिति वाक्येन स्वकी- 
यमपरोक्षानुमपरं प्रकटयन्परितुतोष । परितोषद्योतनार्था श्रुतिः । यस्मादिदमदर्शमित्यु- 
्तवास्तस्मादिरं दष्टमित्यनयेव व्युत्पत्या सोऽपमिदृनद्र इति नाम प्राप्तवान् । तस्य 
नाम्नो निवेचनातुपरिण योग्यत्ववतिद्धि चोतयितुमिदन्द्रो ह वै नायल्युक्तम् । नच 
टके परमेश्वरमिन्द्र दयेव व्यवहरन्ति न तिरदन्द्मिति श्षङ्कनीयम् । परमार्भतो यधो- 
्रीत्येदन्द्र॑मेव सन्तं परोक्षत्वाथमेक्मतरं विष्यन्द इत्येव व्यवद्टतत्वात् । नापि 
परोक्षत्ववेयथ्यं शनीयम् । यस्माहेबाः पूज्याः सव स्वकीयं नाम गदं कृत्वोपाध्पाया 
आचाय इत्यारेके परोक्षनामन्यव प्रीतिं कुवन्ति । दिशब्देनासिमनर्थे रोकप्रतिद्धि- 
दशिता । अम्यापोऽध्यायप्तमाप्यभैः ॥ 

दृति श्रीमतप्तायणाचायविरचिते माधर्रीये वेदाथप्रकाश्च रेतरेयत।द्मणारण्यक- 
भाष्ये द्वितीयारण्यके चतुथौध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( २३ ) 

इति श्रीमत्सायणाचायेषिरचिते माधवीये वेदाथमकाज्च रेतरेयन्राह्यणा- 
रण्यकभाष्ये द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

१ क.ख.ग. निप्रा।२ग. घ. टचि ।३ग. "कतः ।# घ. इ. "क्रनीत्ये' | 
५ क, ` न्दरभित्येवं | 



अथ दितीयारण्यके पश्चमोऽध्यायः। 
तरत्र प्रथमः खण्डः । ( चतुविद्ः ) 

८ अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रप्ते । 
क्षिष्याणां बोधसिद्धघर्थं कृतन्ञेः कसितः क्रमः ” । 

इति पूर्वाचार्यैः इत्लवेदान्तानां तालम सगृहीतम् । वैदेवात्र चतुधाध्याये विष- 
टमुदीरितम् “अत्मा वा इदमेक एरा्र आक्ती्ान्यरिकिचन मिषत्" [१० आ०२. 

म० ४ ख० १] इत्येतजिष्मपशचव्रह्॑ततस्य प्रतिपादकं सूत्रम् । तस्य सूत्रस्यायं- 

मवनोषयितुं « स ईक्षत रोकान्ु सूने" [एे० आर अन ४ खम { ] इत्या 

रम्य ^“ अयमावप्तथः ” [ए आ० २अ०४ख०३, इत्यन्तेन मन्थेन कृत्ल- 

्प्चस्याघ्यासोषः प्रतिपादितः । ब्रह्माण्डस्य मध्ये य एते चतुरश रोका यश्ैतांछो- 

कानालक्षरीरत्वेनामिमन्यमानो तिराट्पुपो यानि च तदेहचिद्रेषत्पज्ञानि वाक्चक्षु- 

रादीद्धियाणि याश्च तैदिद्धियामिमानिन्पोऽधिवाय्वादित्यादिदेवता यानि च. त्ता 

देवतानां भोगयोग्यानि गवाश्वमनुष्यादरिशरौराणि यच्च तेषु शररेषु प्रविष्टानां देवता- 
# | 

भ 

नामने यश्च वायुनेव तदन्नदवीकारो यदपि जीवरूपेण तेषु देहेषु प्रविश्य नभँरणाचयव. 

सथात्रयस्यं शर रान्तरसचारत्य चानुमवरन सोऽयं सरवोऽप्यद्वितीये परमात्मन्यभ्यासे- 

परितः प्रपञ्चः । म चाऽऽत्मबोधेषयेग्यः । एनेन हि नगदङ्कुरेण तन्मूहमातमतत्तम- 

स्तीत्यवगन्तुं शक्यम् । एदेवाभिभर् च्छन्दोगा आमनन्ति--. अन्नेन सोम्य शुङ- 

नापो मूटमनिच्छाद्धिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूढमन्विच्छ तेनप्ता सोम्य शुङ्गेन सम्मूल- 

मचिच्छ पन्मृ्ीः सोम्येमाः सतरः प्रनाः प्दायतनाः प्रतिष्ठाः '' | छन्दो० १। 

८।४ ] इति । तदेवमध्यारोपेण द्वितीयाऽ ऽतपततस्यालिलमात पिद्धम् । 

तस्याध्यादेपस्यापवद्िन तच्तवप्येत्थं भाव।ऽवगन्तुं दाक्यते ! तस्मात्--^“ त॒ जातो 

मृतानि” [० आ० २अ०४ खर) इलयारम्य ८८ परोक्षप्रिया इव हिं 

देवा; » [रे आ० २अ० ४ खम ६] इत्यन्तेन मरन्येनाध्यारोपस्यापवादः संगृ- 

` हीतः । तत्राध्यारोपमगि “तस्य त्रय अव्याः) [ए जा०२अ०४ स ६ | 

हति वाक्येन शरीरान्तरतंचारोऽपि संग्रहेण प्रतिपादितः । तदेतत्पितृशरीरं मातृश- 

१. तचात्र।२घ. ड. श्रह्मातत खल. ग. यश्च ता। थध. ड. च 
1 

। ५. 

छ, तदभि ६ घ. ङ. "गदे" । ५७ घ. ड. 'गराय। ८ घ. &. ण्त्य स्वश । ९ घ. ड. (रस्यानु' । 

१० क. न्वीयप* । ११४. ष्योगः। ए । १२ क. घ. ङ. सौम्य । १३, ढ. सौम्य । १४६. 

ठ: सौम्य । १५ घ. ड. "लाः सौम्ये" 1 १९. इ. "मासः । १५ घ, ड. °तत्वमा-। १८ ध. इ. 

°्वो धत्तुं ष" । 



१७२ शरीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [रदवितीयारण्यके- 

रीरं खशरीरमियेतदावप्तथत्रयं प॑ पाध्याये विवरिष्यते | तत्राऽऽदौ पितश्चरीरल्प- 
मावस्थं दरोयति- 

भूपुरुषे ह वा अयमादितो गभा भ्रति यदेतद्रेतः, इति । 

योऽयं शीरं जिघरश्ुजीवात्मा सोऽयं पुरुषे पितशरारीरे प्रथमतो गर्भो भवति । 
न चात्र ख्रीगमवदुदरृच्या सोऽमिन्यज्यते, कितु यद्रेततिितशरीरे सप्तमधातुरूपं 
रेतोऽसि तदेव गभे इत्युच्यते । तस्मित्रेतपि जनिप्यमाणस्य जीवस्य प्रविष्टत्वात् । 
स्वगाद्रा नरकाद्रा वृष्टिद्वारा भूमौ समागतो जीवो व्रीहियवाचन्नद्वारा पितृशरीरे प्रवि- 
शति । एतच पश्चाथिविद्यायां प्रपञ्चेनाऽऽख्नातम् । तक्तिश्च पृरुषरारीरेऽन्नरपश्नो - 
णितमांपरादिक्रमेण परिणते रेतस्यवस्थितो मत्रति सोऽयं पुरूपे गभ इत्युच्यते । 

तस्य गर्भस्य जन्मप्रकारं दश्षेयति-- 
तदेतत्सर्वेभ्याऽङ्गभ्पस्तेनः संभतमात्मन्येवाऽऽत्मानं विभर्षि 
तद्यदा सियां सिश्चलययेनजनयति तदस्य भथमे जन्म, इति । 

प्रंषे गभत्वेन व्यवस्थितं यद्रेताऽस्ि तदरेतत्तस्मिन्पुरुपशरीर भापादमस्तकं सर्वे- 
भ्योऽवयवेभ्यः प्ारमूतं सत्संभूतं निगेतं मवति । तेच सर्वावयवनिर्गतं सेतोमृतं परार 
मात्मानं स्वस्येव रूपान्तरम्तमात्मन्येव स्वशशरीर एवाप पुरुषो विभक्रि पोषयति । 
तत्पिं रेतोऽचचिप्तपर्केण घृतमिव कामाना विष्ीनं सषूधरदये स्तमागत्य व्यव 
स्थितं भवति । तादशं रेतो यदृतुकाटीनेन गमने लिया योनौ गर्भाशये सिचि, 
अथ तदानीमयं पुरुप एनजीवान्तराविष्टं रेताखूपं दारोरं जनयति । तदेतद्रेतोनिः- 
सरणरूपमस्य रेतस्यवस्थितस्य संप्तारिणो जीव्रस्य प्रथमं जन्मेत्युच्यते । “तस्य 
धरय अवप्तथाः"' इत्युक्तानां मध्ये प्रथमादवरप्तयातिितुश्शरीररूपात्संपन्नमिति कृत्वा 
प्रथमं जन्म भवति | 

ननु स्ीररोरे प्रविष्टं परकीयं रेतः च्या उपद्रवकारि स्याच्छरीरटन्नवाणाद्रिवदि- 
त्याशङ्कयाऽऽह-- 

| तिश्चया आत्म्य गच्छति यथा स्वमङ्ग 
तथा तस्पादेनां न दिनस्ति, इति । 

* मुख्पुस्तकेषु, घ. ङ, सं्ञितभाष्य पुस्तकस्थमृरे चंतस्मा्पाक्--“ भपृक्रमन्तु गर्मिण्यः” 
दूत्यधिको ग्रन्थो वतेते । 

0 ए 9 श) ~ >~ ~~~ कन त > क, » +~ + न~ क 1 1 १ 1 1 

१ख.ग. रंस्वात्मश्न 1२. ड. मेष्या । ३ क.ख.ग. रं व्रिज्ेः1 ४ च. ड 
देतद्रभं । ५क. ख. ग, द्दषमः 1 ६.ग. "तं सत्सं ७. ङ. तत्र । < घ. "तोरूपरं साः+ ९.घ्. 

ड. न् प्नीयो ! ~ 



॥ । 

अध्या०९ख०१] ` रएेतरेयारण्यकम् । | १७६ 

योनौ प्रविष्टं तत्पुरुषरेतस्तस्याः सिया आत्मभूयं स्वरारीरभावं गच्छाति । 

यथा स्वकीयमद्धं सनहस्तादिकं ३ स्वशरीरात्प्रथगमृतं तदत् । तस्मात्स्वश्रीरत्वेनेकी - 

[वात्करणादेनां लियं न हिनस्ति, उदरल््रवाणवद्धित्ां न करोति । 

तदव सद्रारेण लीपुरुषयरोः परस्परमुपकायोपकारकमावं दशेयति-- 

साऽस्यैतमार्पानमन् गतं भावयति सा 

भावयिन्नी भावयितव्या भवति, इति । 

सा गभधारिणी खी, अत्र गतं स्वशरीरे प्रविष्टमस्य पुरुषस्य रतःपक्तुरतमा- 

त्मानं पुरुषरूपं भावयति परिपालयति | विरुद्धाहनादिपरि््यागोऽनुकटान्नाचुपयोगश्च 

परिपानम् । यस्मात गर्भपरिपारङनेन भावयिन्री पुरुषस्यव पायित्रौ तस्मा 

त्कारणात्तेन परुषेण सा चली भावयितव्याऽमीष्टान्नपानवच्ादिप्रदानन पारय 

तम्या भवति | 

लीपुरपयोरुमयोरपि पुतं प्रत्युपकारेकत्वं दशयति-- 

तं स्री गर्भं विभति सोग्र एव 
फभारं जन्मनो ऽग्रेऽधिभा वयति; इति 

रुषरूपं गर्भ मातृरूपा सी महान्तं प्रयातं साद्रा नव दरा वा =माप्तन्त्ाः 

द्रे धारयित्वा पोषयति । भै च पिताऽग्र एव प्रप्तवत्परागेव निष्प कुपार् जन्म- 

नोऽतरे प्रसवादूर्ष्वमधिभावयति | अभिकत्वेन शाञ्चयजातकमादिना संस्करोति । 

कुमारपतस्कारेण पितुरुपयोगं दशेयति-- 

स यत्कमारं जन्मनोऽग्ेऽधिभावयल्यात्मानमेव तद्धावयति, इति । 

पन्र्तस्कार इति यदतति तेन पिता स्वस्येव संस्कारं करोति । पुत्रस्य स्वरू 

पत्वात् । तथा चान्यत्र श्रयते-- “पतिनीयां प्रविशति गर्भो भूत्वा स्मातरम् । तस्या . 

नमो भूत्वा दशमे माति जायते ? [ वृह ° ] इति ^ जलम वै पुञ्च नामापि ” 

[ कोषी० ११] इति च। | 

ननु पुरस्योपनयनादिना स्वकीयः सस्कारः पूचमव ततन किमनेन पृत्र्तस्कारण 

प्रोत्पादनेन चेत्यत आह- 

एषां छोकानां संतत्या एवं सतता हीमे छाकाः, इत । 

चरपौच्नप्रपौ्ादय इमे जना छोकास्तेषां दाकानामाक्च्छच सरकरतपृत्रात्पाद्- 

१६. छ. षङ्गः! २घ.ड.नदश । रे.क.-ख. ग, "भावकरः ।; ४ घ. इ 
न 

{ .. 

५.घ. ड. शरं । ६ घ, ड, पुत्ररू । ७ ग. स्व पि । ८ घ, इ. सस्कारं करो 1... | 



१७४ श्रीमस्सायणावा्थविरवितमाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यके- 

नम् । जनेन पित्रा स्वोत्पादिते पुत्र संस्कृते सति तथैव पुत्रोऽप्यन्यं पत्रमुत्पाय संस्क- 
रोति पतोऽप्यन्यं पुत्रमित्येवैमिमे छोका अविच्छिन्ना मवन्ति । अन्यथा विच्छियेरन् । 

मातृारीराननिगंमनस्य पूर्ोक्तजन्मपिक्षया द्वितीयत्वं दकयति- 
तदस्य द्वितीयं जन्म, इति । 

शनकस्य पू्नप्रयक्तमुपयोगं ददेयति-- 
सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमभ्यः प्रतिधीयते, इति । 

अस्य पितुदरावात्मानौ देहो, तयोमध्येऽयमात्मा पुत्ररूपो देहः पुण्येभ्यः कर्मभ्यः 
शाखेक्तकमनिष्पादनार्थं प्रतिधीयते खस्य प्रतिनिधित्वेन शहे स्ाप्यते । 

ननु किमनेन र्रतिनिषिना स्वयमेव कूनो न करोतीलयत आह-- 
अथास्यायमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः मेति, इति । 

अस्य पितुरितर आमा स्यविरो देहः कृत्यः कृतान्येतजननमप्रयुक्तानि 
कृत्यानि प्तवांणि यनापतौ कृतकृलः । क्रिकां कुटम्बपोषणादीनां शाल्लीयाणामश्चि- 
होनादीनां च निप्पादितत्ात्कृनङत्यत्वम् । वयोगतो वयप्ता पूर्वकरमपपादितेनाऽऽ- 
युषा हीनः भरेति च्रियते । अतः पूत्रेहैनेव पुण्यं कम्य न तु मतेन पितृदेदेन कर 
रक्यम् 

पूवोक्तजन्मद्वयमपेक्षय जन्मान्तरं ददीयति-- । 
स इतः प्रयकषेव पुनजायते तदस्य तृतीयं जन्म, इति । 

स द्धः पितेतोऽप्माजररदरेहात्मयनेत्र निगैच्छनेव खगे नरे मनुप्यरोफे वा 
स्वकमानुमारेण पुनर्जायते न त्वस्मादेदाजिप्करान्तश्य जन्मान्तराय कारम्यवधान- 
मस्ति । अप्मन्नेव रारे स्थित्वा मन्ता देहान्तरं खीकृत्य पश्चादमुं देहं परित्यनति। 
यथा जका मुखेन तृणान्तरमवर्टम्य ततः प्रष्ठमागमूपंहरति तद्वत् । तथाच वानस- 

` नेयिनः प्मामनन्ति-- “त्या तृणजीयुकरा तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रममाकम्याऽ5- 
त्मानमुपक्तहरत्येवभेवायमात्तेदं शरीरं निहत्याति्यां गमित्वाऽन्वमक्रममाक्रम्याऽऽ- 
त्मानमुपप्हरति " [बृह्० ४।४॥] ६] इति) त्यधोक्तं पुननेननरूपमस्य पप्तारिण 
जत्मनस्तृतीयं जन्भत्युच्पते । यदपि पूतरौक्तं नन्मदवयं पुत्रदेहस्येद तु देहान्तरस्य - 
तथाऽपि पितृपत्रोपाध्यारेव भिन्नत्वादुपाध्युपरक्षितस्याऽऽत्मन एकत्वममिपरे्ैकस्य 
जन्मत्रयमित्युपचथते । यद्रा पितुः पकराशद्रतोरूपेण मातुः प्रकाशत्ुमारख्परेण च 
त्रे यजन्मद्वयमुदाहृतं तेनैव न्यायेन पितुरपि खङ्ग मातू(ता)पितृप्तकाशाजनमद्वयमर्था- 

१ क.ख.ग॒.^नस्वो' 1२ क. ख, ग. "वमेवेमे। रघ. ड गृहे ऽवस्था"। ४ घ. इ. परति- 
धानेन ! ५. ठ. ^ति। सं" । ६क. ख. ङृ्धः। ७य. 'लायुका ! ८ ड. "जन्म" । ९ क) 
स. गः. ` यपित्मात्रख" । 



ऋनमनके 

मध्या ०५ख ० १। फेतरेयारण्यकम् । १७५ 

दक्तमेवेद्यमितरेत्य तदपेक्षया पितुं ततीयं जन्म पुत्रम्य तु जन्मभयं पतक्षादृष्ं पितु 

ृष्टानेन तु मरणादूर््व तृतीयं जन्म भविप्यति । एवं सवस्यापि जन्मत्रयं पुनः पुनरा- 

दते | अनेन जन्मयापवणनेन संपताराद्िक्िरपजायते । न हि मातापितृमल्द्वयरू- 

हस्य निरन्तरधारणादुन्यदधिक जुगुप्तितं वराग्यकारणमुदाहतु शक्यम् । 

मत एव विष्णपुराणे पस्यते- 

(वदेहा चिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान् । 

विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिरयते" इति ॥ 

तस्थतस्य ज॒गुप्ितस्य संप्तारस्य ज्ञानमन्तरेण विनाशामावं तत्वन्ञानेन निवृत्ति च 

चयोतयितुं मच््मुद्ाहरति- | | 

तदक्तमृषिणा, इति । 

८ पुरुमे ह वरै"! [पे० आ० २अ०५ ख० १] इत्यारम्थ (1 तृतीयं जन्म '? 

इत्यन्तेन मन्थेन संप्तारस्य यत्कष्टत्वरुपवणितं यच्च सप्तारानरतकं तक्छन्ञानमृत्तरत्र 

विवक्षितं तदुमयनप्यथनातं केनचिन्मच्रणानाहतम् । 

तमेतं मश्रं पठति- 

गरम न सज्नन्वेषामवेदमहं देषानां जनिमानि पश्वा । 

शतं मा पर आयसीररक्षन्नधः उयना जवना निरदीयपिति) इति । 

हे वामदेवाख्यो मृनिगेभ तु मातर्मस॑दवावस्थितः सम्नेषामञ्चिवाय्वा दित्यादीनी 

देवानां विश्वा जनिमानि पवोण्यपि जन्मान्यन्वेदमनुक्रमेण विदितवानस्षि । 

८ मखाद्रा्राचोऽिः " [ ए आ० २अ२ ४ ख १] इत्यादिश्चतिप्रतिपादितं 

परमात्मना संपादितं देवानां जन्म ज्ञातानि । आपनिषदमात्मज्ञान म संपन्नमि- 

त्य्षैः । अध एतस्मादातमन्ञानोदयादधस्तान्मां = वामदेवम
ा यस।छ (ह नामतुद्ं 

मानाः शत॑ परः शतपं्याकानि शरराण्यरज्षन | यथा काराय ऽवस्यापिततस्कर 

प्ररं बहयः शङ्खाः पायनाद्रक्षन्त एष दातसंस्यापटक्षितान्यनन्तानि शरोराण 

„ यथाऽहं सुक्तो न भवामि तथेवारक्षन् । इदान गरुशाखप्रप्तादाछ्न्धतत्वविद्यायुक्तोऽ- 

विद्यामयात्पसाराच्छयेन इव नारं भित्वा जवसा निरदय त्स्व निगेतोऽस्मि । इति- 

शाब्दो मच््रप्तमाप्लयथेः । 

गर्भ न॒ सच्न्वेषाम्०-ऋं° सं० म० ४ पु \७ ऋ १। 

१क.ख.ग. नन्तरंधा । २घ.ट यत्कृष्ट' । ३ ड. 
(य 

क्ज् ज पसन । । * क. ख. एवस्थि। 

५. ढ, "वादी" । ६ घ. ड. नां वि । 



अथ द्वितीयारण्यके षष्ठोऽध्यायः । 
त्र प्रथमः खण्डः । ( पञ्चशः ) 

अध्यारोपप्रकरणे-- “तस्य प्रय आवप्तथाः [दे० आ० २अ० ४ ख० ३] 
इतिवाक्येन पितुमातृस्वशरीररूपं संप्तरणार्थं स्थानत्रयं यदुक्तं ॒तत्पुनः पचमाध्याये 
वेराग्योत्पच्यर्थं “ पुरषे ह वे "” [एे० आ० २ अ० ९ खर १] इत्यादिना प्रप- 
श्चितम् । “ स जातो मृतान्यमिन्ये्यत् ” [° आ०२अ० ४ ख० ३ ] इत्या 
दिनाऽपवादप्रकरणन यत्तच्वज्ञानं संगृहीतं यच्च वामदेवोदाहरणेन ज्ञानफटं संक्षिप्य 
दशितं तद्भयं विशषदरी कर्तु षष्ठाध्याय आरभ्यते । तत्र ^“ आत्मा वै › [एे० आ 

२अ०४ख० १] इदमिल्या्ध्ययेन सरामान्यतसतक्वमकगल्य ^ पुरुषे हवे? 
[एे० आ० २अ० ^ ख० १] इयध्यायोक्तजन्म्शविचारेण परं वैराग्यं 

प्राप्तानां जिज्ञासूनां विचारं दरेयति-- 
कोऽयमात्मेति बययुपास्पहे कतरः स॒ आला, इति । 

« आत्मा वा इदमेक एवाग्र आप्रीत् "' [० आ०३अ० ४ ख० १1] इत्यादि 
रुतौ कश्चित्निरुपाषिक आत्मा श्चृतः । तथा “ स्त एतमेव सीमानं विदर्थैतया द्वारा 
प्रापयत ” [० आ० २अ०४ख० ३] इति श्रता कचित्सोपाधिक आत्मा 
श्रुतः । वयं तु प्रतिदिनं प्रतिक्षणपात्मेति यमुपास्महे स कः सोपाधिको निरुषा- 
धिके वेत्यर्थः । उपापनं नाम नैरन्तर्येण तात्पथपुरःपसे व्यवहारः । अहं गच्छाम्य- 

हमागच्छमि ममायं देहो ममेदं गृहमिति निरन्तरमादरेणाऽऽत्मव्यवहारो रोके 
द्यते, सोऽयमत्नोपाप्तनत्वेनोपचथते । तथा प्त आत्मा श्रुतौ “ आत्मावेः [एे० 
आ २अ०४ख० १] इत्यादिना श्रुतः कतरः, सोपाधिकनिरपाधिकयोमेध्ये 
कतरः कोऽप्ावित्यथः । 

ननु कतरः प आत्मत्ययं विचारोऽस्तु श्रुयेकगम्यस्य तस्य॒ विचारमन्तरेणानिश्व- 
यात्कोऽयमात्मेल्ययं तु विचारो न युक्तस्तस्याहंप्रत्ययगम्यत्वेन प्रभिद्धत्वादिलयाश्ङ्कय 
विचारहेतुमनेककोस्यात्मकं स्यं दशयति-- 

येन वा परयति येन वा द्युणोति येन वा गन्धाना- 
जिघ्रति येन बा वाच॑ व्याकरोति येन वा स्वादु 
चास्वाद च विजानाति यदेतद्धृदयं मन्रतत्संज्ञानमा- 
ज्ञान नि्गानं पज्ञानं मेधा दृषटधितिर्मतिर्मनीषा लुतः 
स्मृतिः संकस्पः करतुरय॒ः कामो वश इति; इति। 

 १के,ख.,ग, इतिश्च । 

९६३ 



१७८ शरीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम् । [रद्वितीयारण्यङ- 
यद्यप्यहप्र्ययगम्पशवेतन्यरूप आत्मेति सामान्याकारेण प्रधिद्धिरन्ञ तथाऽपि 

तद्विरोषे प्ंशयो विद्यते । बाह्यान्तःकरणेषु सरैष्वपि चैतन्यं पृथकप्रथगमिग्यन्यते 
यथा जल्पेषु प्रसेकं सूयादि्रतिनिग्बस्तद्त् । तथ। सति चलुरिन्दरियामिभ्यक्तचैत- 
न्येन देहन्द्रियपघाताभिमानी लोकिकः पुरुषो नीपीतादिरूपं परयति । अतो येन 
चाक्ुषचेतन्येन प्यति चेतन्यं किमातेयका कोटिः । तथा येन श्रोचामिव्यक्त चैत. 
नयेन शब्दं श्रुणोति तत्किमात्मेति द्वितीया कोटिः । एवं घ्राणवाग्निहारीन्धिया- मिग्यक्तचेतन्यविदोषाणामात्मतत्वरूपं पंदेहकोरित्वं दर्टभ्यम् । चैतन्यस्यैव रूपर. 
सादिज्ञापकत्वं कटवह्टीष्वास्नायते-- 

“येन रूपं रपं गन्धं शब्दान्स्र्शश भेथुनान् । 
एतनैव विजानाति"? [ काठ० ४।३] इति॥ 

शरोत्रादीन्दियद्धारा विषयग्राहकत्वमभिपरेय तल्वकारैरप्यास्नायते-- ८ श्रोत्रस्य 
श्रोत्रं मनसो मनो वाचो ह वाक्त उ प्राणस्य प्राणच्धुषश्चक्षः ” [केनो० २ ] इति। 
वानसनेथिनोऽपि तत्तदिन्दियपाक्षिचैतन्येन तत्तदिन्दियद्वारकविषयग्रहणममिप्रेल 
तत्तदिन्द्रियनास्ना भ्यवहारमामनन्ति-- ^“ प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषशचक्षुरत श्रोत्रस्य 
भ्ोत्रमन्नस्यान्नं मनपतो यन्मनो विदुः » [ वृह० ४।४। १८] इति। बाद्येन्ि- 
यामिभ्यक्तवेतन्पेष्वात्मतत्वंशयं ददीयित्वाऽन्तःकरणद्वयतवत्तिविशेषामि्यक्तभेत- 
न्येष्वात्मतच्पंशयमभिप्रेत्य॒यदेतदधृदयमित्यादिना तत्तदुपाधिखरूपमुषन्यस्यते-- 
हृदयं बृद्धि, पा चाऽऽत्मनि कतत्वादिथमीरोपप्ताषनत्वादन्तःकरणमिल्युच्यते । 
तस्य च बुद्धविशिष्टस्य कतुरात्मनो रूपादिपरिषयपंकल्पविकस्पादिसाधनं मन इत्यु- 
च्यते । बुद्धिमनपाद्र॑योरन्तःकरणविदोषयोः समृचार्थश्चकारः । एतरेवान्तःकरण- 
दैविध्यममिप्रेय तैत्तिरीयके--“ तस्माद्रा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा 
विज्ञानमयः ” [ तैत्ति २।४। १] इति कोशाद्रयमुषन्यस्तम् । तस्य च मन्तो 
ृत्तिविरोषा एतत्संज्ञानमित्यादिना प्रपश्नयन्ते । यन्मनोऽ्तयेतदेव वृत्तिरूपेण परि- 
णतं स्त्सज्गानमित्युच्यते । सम्यगिदं वसिविति ज्ञप्तिः संज्ञानम् । आज्ञान- 
माज्ञ्तरशधरमावः । विज्ञानमिदमस्माद्विशिष्टमिलेवमारिकिरकः । पर्नानं मन्थाथा- 
दावुन्मेषः | मेधा मन्थतद्च॑पारणा । दष्टिक्षु्वारा रूपोपरन्धिहेतुर्मनोवृत्तिः | परति- 
रय प्रक्तायामप्यापदि तद्धिषयगणनाराहित्यम् । मति्मननं राजक्रायौयारोचनम्, 
मनापा तत्र सातन्यम् । जूतिजैवः प्राततकरयेषु मतो व्यग्रता । यद्वा जूतिभैनपो 

१. ड, ध्न्यज्य" । २घ.ठ.्ुसू* ३ घ. ड. शन्दियादितंः। ४ घ. ड. ति। येः। 
५ घ. ह, तत्तद्विरोषग' । ६ स, द्विरोषग" । ७ ग, 'नसोऽन्य' । घ, ड. °नसोऽप्येकाम । 



अध्या०६ख०१८२९)]  एेतरेयारण्यकम् । १७९ 
9 

रोगादिजनितटुःलित्वम् 1 स्पृतिरनुमूताथवस्तुस्मरणम् । संकटपोऽप्मी चीनेऽपि वस्तुनि 
सम्यक्त्वेन कल्पनम् । क्रतुरक्दयं करिप्यामीत्यघ्यवसायः । असुः प्राणादिजीवन- 
क्रियानिमित्ता वृत्तिः । कामोऽप्ंनिहितविषयाकाङ्ज्षा । वृश्चः लीस्यैतिकरायमि- 
ाषः । इतिशब्दः प्रदृशेना्थः । इत्येवमाद्या अन्येऽपि साच्चिकरानपतामपर्वृत्ति- 
मेदा बहवो द्टव्याः । अत्र सषैत्र किमेतदवृच्युपाहितं चैतन्यमात्मत्येवं संशयकोध्यो 
योजनीयाः । 

इत्यं संरायमुषन्यस्य निर्णयं ददेयति-- 
सवोण्येवेतानि पज्गानस्य नामघेयानि भवन्ति, इति । 

“येन वा परयति” [एे० आ० २अ० ६ खः १] इत्यादिना “ क्रतुरसुः 
कामो वशः ” इत्यन्तेन अन्येन यान्युपन्यस्तैन्येतानि सर्वाण्यपि तत्तदधृच्युपाधिद्वा- 
रोपरक्षितस्य प्रज्ञानस्य डद्धतैतन्यस्य नामधेयानि संप्न्ते । प्रकृष्टं ज्ञनं प्रज्ञानम् । 
चेतन्यं हि खतो निमेख्त्वा्पर्ृष्टमेव । अधमेोपाधिपंपकंवशादपकर्षः प्रतीयते । यदा 
तुपाधिविशिष्टत्वं परित्यज्य तत्तदुपाधिमिरुपलक्षितं शाखाचन्द्रन्यायेन विविच्यते तरा- 
नीमुपाधिकृतस्यापक्रषंस्यामावात्मकषे एव परेशिष्यते । तच प्रकृष्टं चेतन्यं सर्वष्व- 
युक्तोपािष्वनुगतमिति कृत्वा तस्थेव मु्यमात्मत्वमिति निर्णयः । उपाधिविरिष्टस्य 
मं मुख्यमात्मत्वं शुद्धचेतन्यस्थैव मुख्यात्मत्वमित्ययमेव विवेको बृदद्ारण्यके--“ स 
एष इह प्रविष्टः " [ बृह ० १-४-७ ] इत्यादिना प्रविष्टं जावत्मानं श्रङ्ृत्येवमा- 
म्नायते--“ तं न परयन्त्यक्रत्स्नो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम मवति वदन्वाक्पदयं - 
शक्षुः दराणवभ्थरोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्थेतानि कर्मनामान्येव ” [ बृह 
१-४-७ ] इति । अयमर्थः-देहै नखाग्रपयन्तं प्रविष्ट ज्ञानक्रियाशक्त्युपा- 
धिकं तमात्मानं विवेकिनः पुरुषाः स्वात्मतया न परयन्ति" । हि यस्मात आत्मपिाधि- 
विशिष्टः कृत्स्नो न मवति । तस्मान्न मुष्यात्मत्वम् । अक्रत्स्नत्वमेव कुत इति चेततदु - 
च्यते । प्राणन्नेव वदनेन श्वापतं कुर्वन्नेव प्राणोपाधितिशिष्टतया प्राणनामको मवति, 
न चापरौ वागादयुपा्षिशिषटेष्वनुगच्छति । एवं वागादिष्वप्येकेकोपाधिना विरिष्ट 
इतरत्र मै।नगच्छति । अभिवदनकाल एव वागुपाधिकः, ख्पदरनङाढ एव चक्षरुपा- 
भिकः , एवमितरत्रापि । कथं तद्यात्मनः कृत््त्वभित्याकाङ्क्षायां प्राणवागादपाधि- 

> व्यातिकरः संबन्धः । 

१क. चिता स्मृ! २ घ.ङ. कामःसं ।३ग.-ष. ड. "वयक्ताकाणः 1४ घ, ड. 

“वृत्तयो विचक्षणेदर्ट" । ५ घ. ङ. 'तद्रुदयपिदि" । ६ घ. ड. ^स्तानि तान्येव स' । ७ क. ख. तत्र 

प्र । ८ घ. ड. प्युपाधिः। सघ. ङ, प्रलयेव। १० क. घ. ड "न्ति । य । ११ क. ख. "वश्वा॥ 
१२} घ. ड. नाभिगः । 



१८० शीमत्सायणाचायेविरवितभाष्यसमेतम्-- [रद्वितीयारण्यङे- 

वेशिश्चस्य परित्यागे सति कृत्लत्वमिल्ययमर्भा बृहदारण्यक एवाऽऽस्नातः-- “आत्मे 
प्यवव्रक्तितिनत्न दयत सव एके भवान्त 2 [ बृह० १।४] ७1] इति ये वागादय 
पाधिषु चेतन्यविरोषास्ते सर्वेऽपि निरुपाधिक आत्मन्येवान्तर्मषन्ति । यथा जट्पा्- 
गताः सूयाः प्तवऽपि तत्कल्पनाधिष्ठानमते मस्ये सर्यैऽन्तभवनित तद्वत् । 

तदव कऽयमात्मत्यतत्मिस्त्वपदाथविचारे निरुपाधिकं साक्षिचैतन्यं प्रज्नानद्रा- 
व्दामिधेयमात्मेति निणयोऽभिहितः । अथ कतरः स॒ आलमेलेतसिमि्तत्पदार्भविचरे 
निणंयं दरयति- 

एष ब्रहमष इन्द्र एष पभरनापतिरेते सवे देवा इमानि च 
प्च महाभरतानि पृथिवीं वायुराकाश आपो ज्योतींषीः 
स्तानामानि चक्षद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेत- 
राणे चाण्डजानि च जारुनानि च स्वेदनानि चोद्धि- 
जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यर्किचेदं भागि 
जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्मज्ञानेत्रम्, इति। 

नह्यादिस्थावरान्तं यज्ञगदसति ततस्च भज्ञानेतरमू् । निरुपाधिकत्वेन परहृष्टा ज्ञप 
रज्ञा । नायते सवे जगदननति सूष्टिस्थितिप्ररयग्यवहाराणां मृखकारणं नेत्रम् | 
भरव न्न यस्य नगृतस्ततप्ज्ञानत्रम् । शेषजगतो मृरकारणमृतं यचेतन्यं तदेव 
कतरः स आत्म्यतस्मिसतत्पदाथविचारे मुख्यात्मत्वेन निरगतन्यमिति तात्पयर्थिः । 
एष ब्रह्मेल्यनेन पुंडिद्न ब्रह्मशब्देन “ हिरण्यगर्मः सरमव्तामे ” [ ऋ० स० म० 
१० प० १२१ ० १ | इत्यादिशाखप्रपिद्धः प्रथमक्षरीरी विवक्षितः । तस्य 
शाखप्रिद्धि ोत्तयितुमेतच्छन्दः । इन्द्रो देवरानः । प्रनापतिः प्ेक्तिनधियतदमि- 
मानिदेवतात्मका विराड्देहः । सर्वे देवा अञचिवाय्वादयः । पृथिग्यादीनि पच महा- 
श्रतानि प्रततिद्धानि | इमानि पञ्च महामृतानील्येतस्य प्रयिवील्यारभ्येव्येतानीलन्तं विव- 
रणम् । इमान चान्यानि क्षुशररकस्पेमंशकपिपीलिकादिदेहै्िश्राणि । इवरन्दोऽ- 
नथकः । बीजानि कारणानि । मनुष्यादिपिपीठिकान्ताः स्वै देहाः खयं पश्चमूत- 
कायेमूताः सन्तः स्रनातीयदेहान्तरहेतुत्ेन बीनशब्दामियेयाः । तेषां वाजानां नाना- 
जातीयत्वामेतराणि चेतराणीलनेन प्रतिज्ञायते । परस्परविलक्षणबहमेदयक्तानी 
त्यथः । अण्डनानीत्यादि प्रतिज्ञातमेव नानात्वं प्रपश्ये । पक्िसपादीन्यण्डजानि । 
नास्जान जरायुनाने मनुष्यगवादीनि । करिमिदंशादीनि स्वेदजानि | तरगसा- 

भ दान्युद्धिजानि । यथोक्तेप्वेव जरायुनानामन्वा गावः परुषा हस्तिन इत्य 

१, ड. छयप।२क ग. एवमान्ना ३ क. देके स ग. ह्येतत्सर्वं * घ, ड. भनि। ज 

#। 



अध्या०९ख० १८२९)] पएतरेयारण्यकम् । १८१ 
| 

दाह्य प्रदक्षेनम् । उक्तानामनूक्तानां च संग्रहोपपंग्रहा्थं यक्किचेदं भाणीयादि- 

पाक्यम् । 

यदेतल्नगदुत्पत्तिस्थितिख्यकारणत्वं चैतन्यस्य प्रज्ञानेत्रपदेन संगृह्यक्तं तदेव 

विवृणोति- | 

ज्ञाने परतिष्ठते ज्ञानतो खोकः परज्ञा प्रतिष्ठा, इति । 

भङ्ञाने निरूपाधिकचैतन्ये पूतरौक्तं सवं जगत्तिष्ठति रज्ज्वां सपवदारोषितम् 1 
०५, ५, अ क अ, <> | 

अनेने त्पत्तिहैतुत्वमुक्तम् । रोकः पव प्राणि्तमूहः भङ्गानेत्रः । प्रज्ञा चैतन्यमेव नेन्न 

व्यवहारकारणं यप्याप्ौ प्रज्ञानेः । अनेन ्थितिहेतुत्वमुक्तम् । रज्ञा चेतन्यं प्रतिष्ठा 
टयस्थानम् । प्रतितिष्ठति विरीयतेऽत्रेति व्युत्पत्तेः । अनेन सेहारदैतुत्वमुक्तम् । 

एतावता शाखान्तरप्रतिद्धं जगज्जन्मस्थितिख्यकारणत्वार्यं ब्र्मणस्तरस्थरकषणमुक्तं 

मवति । एवं तु लक्षणं तैत्तिरीया विद्यष्टमामनन्ति--“ यतो वा इमानि सूतानि 
जायन्ते । येनं जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्तमिपविश्ञनिति । तद्विजित्ताप्तस्व । तद्भह् ” 

[ते०३।१। १] इति! 
= (न भ 

तदेवं विचारद्वयेन तच्ेपदार्थौ शोधितौ । अय महावाक्येन तयोरैक्यं दशयति-- 

प्रज्ञानं ब्रह्म; इति । 

८. सरकीण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामथयानि मवनिति ” [ए० आ० २ अ०९ ख 

१] इतिवाक्येन देदेन्द्रियादिपरक्षिरूपं यलजञानं त्वपदार्थरूपं निर्णीतं तदेषैष 

ब्रहमेल्यादिवाक्येन जगत्कारणतया निर्णीतं परं ब्रह्म 1 न चानयोरीर्षदपि भेदोऽस्ति । 

अहप्रल्ययगम्यत्वाकरिंण यदा विवक्ष्यते तदा जीव इत्युच्यते । यदा तु शाच्चप्रति- 

पायत्वाकारो विबक्ितसतदानीं बरहने्यमिथीयते । अते व्यवहारमेदमान्नं न तु तत्वतो 

भेदोऽस्ति 1 न चेवं सति पुनरुक्तिप्रपङ्कः। अब्रह्मत्वपरोक्षत्वयोग्यीव्यंयो्भदेन पदद्- 

योपयोगात् । 

एतच्च वाक्यवृत्तौ विस्पष्टमभिहितम्-- 

(प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्रयानन्दरश्षणः । 

अद्वयानन्दरूपश्च प्रलभ्बोधेकलरक्षणः ॥ 
इत्थमन्योन्यतादार्म्यप्रतिपत्तियेदामवेत् । 

अब्रह्मत्वं त्वमर्भस्य व्यावर््येत तदैव हि ॥ 
रा 

१ग. सेक्षेवेण संहारा रः 1 २ घ. ड. "णत्वेन चेतनस्य । ३ ध. ड- स्रज । ४ ष. ऊ. 

तपीदिवः । ५ घ, ठ. पने ज्य । ६ च, ठ. "गतवमुः । ७ क, “नं ततव॑प' । ८ घ. ड, शद्ध । 



१८२ शरीमत्सायणाचाय॑विरचितभाष्यसमेतम् - [र द्वितीयारण्यके 

तदर्थस्य च पारोक्ष्यं ययेवं किं ततः शृणु । 
पूणीनन्देकरूपेण प्रल्यम्बोधोऽवतिष्ठतेः' इति ॥ 

इत्थं चतुथाध्याये-- ^“ जातो मूतान्यमिन्धेख्यत्? [ एे० आ० २ अ० 
ख० ६] इत्यादिनाऽपवादप्रकरणेन स्ंगृहीतमात्मतत्वमस्मिन्नध्याये तच्वंपदार्भवि- 
चारमुखेन(ण) प्रपञ्चितम् । अथ तच्वन्ञानफटं दरयति- 

स एतेन प्रजेनाऽऽत्मनाऽस्माह्योकादुत्कम्यायुष्मिन्तस्वरगे 
= ¢ (~~ 

लोके सवान्कामानाप्तवाऽमृतः समभवत्समभवत्, इति ॥ 

इयेतरेयत्राह्यणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके षष्ठाध्याये 
पथमः खण्डः ॥ १ ॥ (२५ ) 

इति बह्वृचबाह्यणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके 
षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

यः पुमान् ज्ञां वरसय" इत्येवं नानाति स पुमानेतेन भङ्ञेनाऽऽत्मना चैत- 
न्यस्वरपेण स्वयमाविभवति । तदृ्वं विदेहमुक्तिं प्रतिपद्यते । तन्मुक्तिप्रतिपादकम- 
स्माल्लोकादिल्यादिवाक्यं पूवसमिन्पश्चमाध्याये व्यास्यातम् | तस्य वाक्यस्य पुनरप्य- 
त्रोक्तिर्विदोपर्तहाराथां । समभवदिलयभ्यासोऽध्यायप्तमाप्त्य्थः ॥ 

इति श्रीमत्प्ायणाचायेविरचिते माधवीये वेदारथप्रकाश रेतरेयत्राद्यणारण्यक- 
म्ये द्वितीयारण्यके षष्ठाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (२९) 

इति श्रीमत्सायणाचायेविरचिते माधवीये बेदार्थभकाशे बहष्टचतराह्य- 
णारण्यकभाष्ये द्वितीयारण्यके षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 

अथ द्िर्तीयारण्यके सप्रमोऽध्यायः। 

तत्रे प्रथमः खण्डः । ( षड्विशः ) 

षष्ठे तत्छविद्यां परिपतमाप्य सक्तमे शानितकरं मच पठति-- 

वाञ्छे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविशवीर 
शधि वेदस्य म आणीस्थः शुतंमेमा प्रहासीरनेनाधीते- 

१ग. ड, वरिष्यते । २ ध. ङ, "ति । अत ऊर्ध्वं । 



अध्या ०७त ० १८२६) एेतरेयारण्यकम् । १८३ 

नादोरात्रान्त्संदधाम्युतं वदिष्यामि सलयं वदिष्यामि तन्मा- 
मवतु तद्रक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्, इति ॥ 
इत्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके सप्तमाध्याये 

` प्रथमः खण्डः ॥ १॥ (२६) 

इति बद्वृचव्राह्यणारण्यककाण्डे द्वितीयारण्यके 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

इति बहन्रचनव्राह्यणारण्यककाण्डे हितीयारण्यकं 
समाप्षम् ।॥ २॥ 

यथोक्ततत्तवविद्याप्रतिपादकम्रन्थपठे प्रवृत्ता मदीया वाक्सर्षदा मनासि प्रति- 
षिता । मन्ता यद्यच्छञ्द नातं विवक्षिते तदेव पठति } मनश्च मदीयवाधे प्रति- 
षएटितम् । यदयद्ियाप्रतिपादकत्वेन वक्तव्यं शाठ्द नातमस्ि तदेव मनप्ता विवक्ष्यते । 
एवमन्यान्यानुगृहीते वाब्चनपे विदयार्थं मन्थ॑ साकल्येनावधारयितं शक्रतः । मनप 
पसावधानत्वामावे वागिन्द्रियं पुप्तोन्मत्तप्रखापादिवदययत्किचिदसंगतं ब्रयात् । तथा च 
वाचः पाटवाभावे सरति गद्भरषपया वाच विवक्षितं सवै यथावन्नोचचा्यते । अतस्तयो- 
रन्योन्यानुकूस्यमस्तवत्येवं प्राथ्येते । जाव्रिःराञ्देन स्वप्रकाशं ब्रह्चैतन्यमुच्यते । 
प्रत्तानशब्देन व्यवहृतत्वात्तस्याऽऽविरभूतरूपत्वम् । तथाविध हे आत्मन्पे मदथ॑मावी- 
रेधि । अविदयावरणापनयनेन प्रकटी भव । हे वाञ्नते मे मदर्थं वेदस्य यथोक्त 
तत्तविद्याप्रतिपादकप्य मन्थस्याऽऽणीं स्थ; । विद्याया आनयनप्मर्थे भवेतम् । मे 
चतं मया श्रोत्रेणावगतं शैन्थाथैनातं मा प्रहापरीमा परित्यजतु, विस्मरतं मा मूदित्यर्थः | 
अननाधीतेन विस्मरणरषहितेन मन्धनाहाराजान्संदधामि संयोजयामि । अहनि 
राजो चाऽऽरस्यं परित्यज्य निरन्तरं पठामीत्य्थः । तासिन्पदिते मन्य ऋतं परमातम- 

(कि मूते वस्तु वदिष्यामि । विपरीताथवदनं कदाचिदपि मा मूदित्यथः] ऋतं मानं, 

सत्य वाचिक, मनप्ता वस्त॒तत्वे वेचायं वाचा वादेष्यामाल्यथः । तन्मया वक्ष्यमाणं 

` अद्यतत््वं मां रिष्यमवतु सम्यग्बोधेन पाख्यतु । तथा तद्रद्यतत्वं वक्तारमाचा्यमवतु, 
जाधकत्वप्तामथ्येप्रदानेन पाख्यतु । पुनरप्यवत॒ माभित्याद्युक्तिः फंट्विषया । पुवं 

साधनकाडे हेष्याचायेयाः पाटनं प्रायितमिदानीं फटकारेऽपि प्राथ्यते । तन्न शिष्य- 

१६.ह. नपीवि1 २ ग. न्त् । यथावाः। ३ क. ख. ग. श्वा सर्वं विवक्षितं य। 
४. ड. विभाव ।५ घ. ङ, भवतः । ६ क. ख. घ. ड. ग्रन्धं तद्थः। ७ घ, ड, “चिक, 
अधिकंमः। < घ. डः. “येका शिष्याचाय॑योः पाठयाभीदयर्थः । वाः । ९ घ, डः, '्टत्ववि* । 
१० क्. ख, ग, "ते । रि । 



१८४ धीमत्सायणाचायैविरवितमाप्यसमेतम्- [र दवितीयारण्यकम् ] 

स्याविदातत्कायैनिवृत्तिः फम् । आयस्य तादशशिष्यद रोनेन विद्यं प्रदायप्रवृ्ति- 
प्रयुक्तः परितोषः फम् । अनेन मच्रपाठेन विद्योत्पत्तेः पुरा वि्याप्रतिषन्धका 
विरा; परिहियन्ते । विदयोत्पततेरध्वमप्तभावनाविपरीतभावनेोत्पादका विघ्नाः परिहि- 
यन्ते । अवतु वक्तारमित्यम्यासोऽध्यायत्तमाप्त्यर्भो द्वितेयारण्यकप्तमाप्त्यर्थश्च | 

इति श्रीमत्ायणाचारयैविरचिते मापर्वीये वेदार्थप्रकाश्च देतरेयनाक्मणारण्यक- 
भाष्ये द्वितीयारण्यके सक्तमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ | ८ २६ ) 

वेदार्थस्य प्रकारोन तमो हाई निवारयन् । 
पुमर्थाशचतुरो देयाद्वियातीयमरेश्वरः ॥ १ ॥ 

इति श्रीमस्सायणाचायंविरचिते माधवीये बेदायपरकाे ब्ृदषटचत्राह्म- 
णारण्यककराण्डभाष्ये दिती यारण्यके सप्रपाऽध्यायः | ७ ॥ 

इति श्रीमद्वियातीथमहेश्वरपरावतारस्य वेदिकमागैप्रवर्तकस्य 
श्रीवीरबुकमहाराजस्याऽऽज्ञापरिपाखकेन सायणामायेन 
विरचिते माधवीये वेदाथेप्रकाद्र एेतरेयारण्यककाण्डे 

दितीयारण्यकं समाप्तम् ॥ २॥ 

( भदितः सम्यङ्काः-आर० > भध्या० १२ सखन ४८) 

"~~~ 

१४. ड. रः) तुरंगव्दनो दयाहुरंगनयना्ितः ! उरगाधिषतःलोमे भिरं गरुदवाहनः } द ; 



म्बे 

जथ त॒तीयारण्यकम् । 

प्रथमोऽध्यायः | 
तन्न षमः खण्डः । 

यस्य निःश्वपितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् । 
निमे तमहं वन्दे विदयातीथमहेश्वरम् ॥ १ ॥ 
प्राणविद्या मध्यमस्य ब्रह्मवियोत्तमस्य च । 

पुव्रोक्ताऽधमस्याथ संदितोपासिरी्ते ॥ २ ॥ 
चिविधो विद्याधिकार, उत्तमो मध्यमोऽधमश्च । सपस्मात्पंपारादिरक्त एकाग्रचित्त 

सयोमुक्तिकाम उत्तमस्तं प्रति “ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आपीत् ? [ एे° आ० 
२अ०४ख० १] इत्यादिना ब्रह्मविदोक्ता | हिरण्यगभंप्रा्िद्रारा क्रममुक्तिकामो 
मध्यम्तं प्रति ““ उक्थमुक्थम् ? [ए अ०२अ०१ ख० २] इत्यादिना 
प्राणविद्योक्ता । यस्तु द्विविधां मुक्तिमकामयमानः प्रनापश्चादिकमाघ्ुकामोऽधमस्तं प्रति 
संहितोपाप्तनं तृती यारण्यकेऽभिधीयते । त्रोपाप्तनं प्रतिजानीते-- 

अथातः संहिताया उपनिषत् ; इति । 
अथ प्राणविदयत्रह्मविद्ययोः कथनानन्तरं यतः कारणात्प्रबखया पाठवाप्तनया 

युक्तस्य पाठस्ंबन्धरहितयोः प्राणब्रह्मवि्ययेश्ित्तं न प्रविशत्यतः कारणात्सहितायाः 
पाठप्बन्धिन्या उपनिषद्वियोच्यत इतिं श्चेषः । उपनिषण्णमस्यां विद्यायां प्रनापश्चा- 

दिफटमुपनिषत् । 

तामेतां विद्यां विधत्ते-~- 

पृथिवी पूतेरूपं ्ोरत्तररूपं वयुः संहितेति माण्ड्केय 
आकाशः संहितेत्यस्य पाक्षव्यो वेदयांचक्रे, इति। 

- ^ अच्िमीके ' [० सं म०१सू० १ ऋ० १] इत्यत्रा्चिमिति यो मकारः 
सोऽयं संहितायाः पूरभरूपो वणः । ईक इत्यत्र योऽयमीकारः सोऽयं संहिताया उत्तरो 
वणः | द्वयोषर्णयोनैरन्त्येणोच्वारणं संहिता “ प्र संनिकषः संहिता ” [ पा 

मृ १ । १ ] इति सूचितत्वात् । एताघु पूत्ोत्तरवणतत्पंहितासु मृखोकबुराकवायूनां 
दृष्टिः कतैव्या । यद्यपि प्रथिन्यारीनां प्रथम्नििष्टत्वात्प्रतीकतवं प्राप्तं तथाऽपि “एव - 

१६. ड. 'स्तिरिष्यते। २ ख. ग. शचित्तोऽनघो मू"! ३ घ. ड. ग्धिचायत। ४ग. 
"णसंदि" । ५ क. ख. "वायु । 

3) 



१८६ श्रीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-- [तृतीयारण्यङे- 
मेतां संहितां वेद" |ए० आ० ३ अ० १ खम १] इति संहिताया उपास्यत्वश्रवणा 
तपूववणोदीनां एथिव्यादिदय्योपापतनं गम्यते | यथा विष्णदष्ट्या राट्मामापाल्िस्तद्रत् | मण्डूकनान्न। महषः पृत्रा माण्डूकेयस्तस्य च माण्डूक्ेयस्य संहितायां वायदष्टिरिलेत- 
तम् । मनुनान्नः कत्याचनमहषः पुत्रं माक्षव्यः। प चास्योपाप्तनप्य संबन्धिन्या 
पाहैतायामाकारादृष्टिः कतेष्धेति वेद यां चक्रे विज्ञातवान् | 

माक्षव्यस्य महर्षैरभिप्रायं दश्चयति-- 

स हाविपरिहुतो मेने न मेऽस्य पृत्रेण समगादिति, इति । 
सह सोऽपि वायुरविपरिहृतो विशेषेण परिहनो न भवति । वायोराकाश्वाधष- 

रवनाऽऽकशि एवान्तमावात् । आकाशस्तु न वायावन्तमेवति । वायुकारणत्वादषिकं- न्यातित्वाचच । अतोऽस्य मण्डूकस्य पुत्रेण ह मे मम न समगात् । दर्शनं न संगतं 
मदायमतं नकरविध मवति । मन्मते वायोरन्तमाविन वायाकाशचोभयदृष्टिः संहिताया 
सिध्यति । तन्मते त्वाकाशस्यानन्ततत्वाद्वायुमा्रदृष्टिरेवातो मन्मतमेव श्रेष्ठमिति 
मेने निश्चितवान् । ततो वाय्याकाशयोर्विकल्येन ध्यानं न मवति कित वायुध्यानं 
पव॑पक्ष आकाशध्यानं ्षिद्धान्त इव्यर्थः | 

हानी मतान्तरानुप्रारेण तयेोस्तुल्यवलत्वममिपरे विकल्पेन ध्यानं दद्मयति-- 
समाने वे तत्परिहूतों मेन इत्यागस्यः 

का क समान दहयतद्धवातं वायुश्वाऽऽकाश्चश्ेति इ।त । 
अ प सतयत्य पुत्र आगस्त्य महषिरित्यं मेने निश्ितवान् । कथमिति तदच्यतै-- 

समान व् यतदवायुः संहितेति माण्डुकेयस्य मतं यचाऽऽकाशः संहितेति माक्षन्यस्य 
मतं ते उमे अपि तुस्यबे एव । वाय।राकरारावातत्वमप्रयानकम् । नहि वस्नं स्वभवानुपतारण ।केचहुपापनं प्रवतेते, किंत वचनान्तरेण । वचनं तु वायुः संहि तति पर्त आकाशः संहितेति पक्षे च समानम् | तत्तप्मात्कारणात्परिहूत आकाश पक्षे वायारनन्तमावाद्रायुः परिलक्तैश्च । तथा सति पायुश्वाऽऽकाश्चशेत्येतन्पतद्रय 
तमनमव भवति । तम्माद्विकल्यन संहितायां वाय्वाकाशयोशष्टिः कर्षव्येति तन्न 
युख्पः [प्द्धन्तः। 

पर्वोत्तरवणेतत्सहिताघु ्यिभ्यादिष्यानं यदुक्तं सोऽयमपासनस्य पूर्वो मागः, वकष्य- माणस्तत्तरो मागः । तदुभयं बुद्धिप्तौकयीय बिमनते- 
इत्य वदवतमथाध्यात्पम् , इति । 

१ कख. कम्रापत ।२ग. घ. इ, प्तं चैकविधं न मः ३ ग. क्तषएव।त'। घ, ड. तिमुः।५क.ख.श्चर्षिः। 



अध्या०{ख०१] एेतरेयारण्यकम् । १८७ 

इतिशब्दः पूर्वोक्तं ^ परथिवी पूर्वरूपम् ” इत्यादिकं परामृशति । तच्राधि- 
देवतं एथिग्यादिकं दैवतमधिङ्कय वौमानमुपासनम् । अधानन्तरमात्मानं वागादि- 
संघातरूपमयिङृत्य वतैत इत्यध्यात्ममुगप्ननमुच्यत इति शेषः । 

तदेतदुपासनं विधत्ते- 

वाकपूरूपं मन उत्तररूपं पाणः संहितेति शूरवीरो माण्ड्केयः, इति । 
पूवण वाग्दष्टिरत्तरवरभे मनोदष्टि्तदुनयपं छेषगे भराणदष्टिसितयेतन्माण्डङेयस्य 

मतम् । स च माण्डूकेयः शरीरः; । उपाप्तनायां निरन्तरं प्रपतमानाः शरास्तैः 
पुरुषेवेहिः प्रवतमानानामिन्दियाणां जितत्वात् । तेषु शरेषु वीरोऽयन्तपराक्रमयुक्तः । 
उपास्य वस्तुपाक्षात्कारवानिदयर्थः । 

ञत्रैव मतान्तरमाह-- 
अथ हास्य पुत्र आह् ज्येष्ठो मनः पषेरूपं वागृत्तररूपं 
मनसा वा अग्रे सकल्पयलयथ वाचा व्याहरति तस्मान्मन 
एव पृषेरूपं वागुत्तररूपं भाणस्त्वेव संहितेति, इति । 

अथ माण्डूकेयोकंत्यनन्तरमस्य माण्डुकरेप्य ज्येषः पुत्रो मनतो वाचश्च पूर्वोक्त 
विपययमाह । तत्रोपपत्ति चा्रोचत् । छो विवक्षुः सः पुरुष हमं ॒वक्ष्यामीलयेवं 
प्रथमं संकरपयति पश्वादुचारयति तस्पाद्वस्तुतच्वमनुखलय पूर्वण मनोदिरुत्तर- 
वणं वाण्दष्टिश्च क्तन्या । या तु वणैयोः संहिता तस्यां पूर्नक्तः प्राण एव 
ध्यातव्या न तु तत्र कश्चिन्मतमेदोऽस्ीत्येवं जयेष्ठः पुत्र उक्तवान् । 

एवं सति सोपपत्तिकत्वादयमेव घिद्धान्त इति प्रतिमापतते । तत्र श्चतिर्मतद्वयस्य 
समानत्वममिप्रत्य विकल्पमेव सिद्धान्तयति- 

समानमेनयोरत्र पितुश्च पुत्रस्य च, इति । 
न ्यपाप्तना वस्तुतत्वमपेक्षते किं तहिं यथावचनमनु्ठेपेति न्यायः पूर्रमेवोक्तः ॥ 

तस्मा्यः पिता माण्डुकेयो यश्च तदीयो ज्येष्ठः पुत्र एनयोरुमयोर्मतं समानम् । 
तस्मान्मनोदष्टिवाग्दश्योः पूरवत्तरभावित्वं विकल्प्यते । 

अधिदेवतमध्यात्मं च यदुपाप्ननमृक्तं तत्परं पति-- 
स एषोऽश्वरथः प्रष्टिवाहूनो मनोवाक्माणसं हतः, इति । 

यः पूर्वोक्त एिव्यारिष्यानरूपः फलहेतुः. स॒ एषोऽ्वयुक्तरथप्तमानः । स च 
 म्र्टिवाहनः, प्रश्योः पश्वेयोयुज्यमानो द्वावश्व वाहनं यस्य॒ रथस्य सोऽ प्रष्टिवा- 

१क ख. त्वमुपासनं किं।२घ. इ, नुष्ठिते न्याः । ३क. ख. ेयमिति।४क.ख. 
घ. ड. विकस्यते । ५ घ. इ, नफकले हे" । 



१८८ श्रीमत्सायणाचायंविरचितमाप्यसमेतम्-- [इततीयारण्यके- 
हनः । इषयोरदीर्धकाष्ठयोर्मध्ये कंचित्मवटमश्चं सयोज्य तयोरीषयोवरहिरुभयो-ः 
पाश्वयोद्रावश्वौ मध्यमाश्वस्यादान्तस्य नियामको संयोज्यते सोऽयमश्वच्रयेपितो देवानां 
रथः । तथा तैत्तिरीया वाज॑पेयपरकरणे प्मामनन्ति--“प्र्टिवाहिनं युनच्छछि । 
म्टिवाही ¶ै देवरथः । देवरथमेवास्मै युनक्ति इति । यथा देवरथोऽशवत्रयेण युत्त 
एवमयमप्युपास्िरथो मनोवाक्प्राणेच्चिमिर्ययविरेषैः संयुक्तः, तस्मास्टिवाहिरथव- 

र 

(पदसा फ्प्रापणे समं इत्यर्थः । 

इदानीं फट दशंयति- 

स य एवमेतां संहितां वेद संधीयते भजग पञ्ुभिर्थ- 
दासा ब्रह्मवचंसेन स्र्गेण लोकेन सर्वमायुरेति, इति । 

यः पुमानेवुक्तप्रकारेण विहितां शथिवी पूत्ररूम्" इत्यादिकां देवतारूपां 
संहितां वेदोपास्ते। यद्यपि विदिधातुः प्रमाणनन्यज्ञानवाची तथाऽप्युपाक्तक्रियामन्त- 
रेण फटापतमवान्मानप्ततव्राम्येन तां क्रियामुपरक्षयति । स उपापकः प्रनदिभिः सपीयते 
संयोज्यते । प्रजा पृत्रपौतरादिरूपा । पवो गर्वेशादयः । यश्चो षनदानारिकीतिः । 
बह्मवचंसं श्रुताध्ययनपंपत्तिः । तदेतत्सर्वं चित्रान्याभेन प्रतिबन्धाभारे पतदे्िकं 
फम् । “चित्रया यजेत पशुकामः” इत्यत्र पञुपपादकदष्टप्रयत्नकदधावे सति परप्रा- 
पिरेहिकी, अन्यथाऽऽमुप्मिकौति पूरवपीमांसायां निरतम् । तद्वदत्रापि प्रनादिफस्मै- | 
हिकमामुष्िकं चेतयनियतम् । स्वग॑सत्वामुपििक एव । सवमायुरेतीलयनेनापमल्युरा- 
हित्यं विवक्षितम् । 

उक्तोपास्नायाः प्ाप्रदायिकत्वं दश्चयति-- 

इति नु माण्डूकेयानाम् , इति ॥ 
४४ ५५ [प ५१ इत्येतरेयब्राह्मणारण्यककाण्डे ठतीयारण्यके भथमाध्याये 

प्रथमः खण्डः; ॥ १ ॥ 

इत्येवमुक्ता--“श्रयिवी पूर्वरूपम्" [ एे० भा० ३अ० १ स० १ ] हृत्याद्च- 
पाप्तना मण्डूकाल्यस्य महषः पुत्राणां पंप्रदायादूमावागता ॥ † 

इति श्रीमत्सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदार्थूपकाश रेतरेयनाद्यणारण्यक- 
मध्ये तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

॥ +) 

यमभ जवि म जप =, ७ णी 

१ घ. ड. -जस्नेय' । २ प. ड. यः । तदिदा। ३ क. स. विदिभौतुः 1 ४ ध. ड, ग्वाद्" । 



अध्या०१ख०२] एेतरेयारण्यकम् । १८९ 

अथ द्वितीयः खेण्डः। 
श 

पप्ररायान्तरोक्तिपरःसरमुपाप्तनान्तरं प्रतिजानीते 

अथ ज्ञाकल्यस्य, इति । 
माष्डूकेयामिमतोपापतनक्थनानन्तरं शाकट्यस्याभिमतेपाप्तनमुच्यत इति शेषः । 
तत्रोपाप्ननीयं स्वरूपं दशेयति- 

पृथिवी पृवरूपं च।रु्तररूपं वृष्टिः संधिः पर्जन्यः संधाता, इति । 
र्वत्तरवणयोभूटोकबयुरोकध्यानम् । संधिर्षर्णयोः संहिता तत्र वृष्टिध्यानम् 1 

संहिताया हेतुः संधाता । तद्यथा--“ईइको यणचि" [ पा०प० अ० ६ पा० १ 
मू० ७७ ] इति सूत्र इकारस्य स्थने यकारादेशविधावच्परत्वं निमित्तम्. । तादरो 
संधिनिमित्ते पर्जन्यध्यानं कतेग्यम् | 

वृष्टे; संधित्वं पमन्यस्य संधातृत्वं च टोकव्यवहरेण विदयति-- 
तदुतापि यत्रतद्भटवददरहन्त्संद धद दोरात्रे वषंति, इति । 

उतापीति निपातत्तम॒दायः सम॒च्चयवाची रोकप्रधिद्धि समचिनोति । तत्तसि- 
नवृष्िः संधिः पजेन्यः संधातेत्यसमिलर्थे लोकप्रप्िद्धिरमि विद्यत इत्यर्थः । काऽपौ 
प्रपिद्धिरिति साऽभिधीयते-यत्र यदेतत्पजैन्यस्वरूपं बरवद त्यन्तप्रबटं भत्वाऽनद्- 
हशर हणं वृष्टयुपसंहारमकृवेन्न(द)होररे संदघद्रात्रावहनि च विच्छेदामावलक्षणं 

संधानं कुवेद्रषेति तदानी वृष्टेयुखोकभूलोकपंधित्वं पनेन्यस्य संधातृत्वं च॒ विस्पषठं 
प्रतिमाप्तत इति शेषः । 

[$ 

न केव प्रतिभासः कित् छोकिकानामक्तिरमप्यस्तीति दशयति 
ह 

( क 

द्यावापृथिव्यां समधातापित्युताप्याहुः, इति । 
अनया पजन्यप्तपादितया निरन्तरतीव्रवृश्या योश्च प्रथिवी चेलयेते उभे संधानं पर्- 

स्परेकयं प्ाकषवत्यावित्येवं वाक्यमपि छोक्रिका आहु; । अतोऽनुभवाह्ञोकिकोक्ल्या च 
वृष्टेः पंधित्वं पञन्यस्य ेषातृत्वं च प्रतिद्धम् । 

बुद्धिोकयौथमुक्तवक्ष्यमाणाव्थौ विमञ्य दरौयति-- 
इती न्वधिदैवतपथाध्यारमम् , इति । 

इति सृक्तप्रकारमेव परथिव्यादिकमिलयथेः । 
पथिग्यादिदेवतानामिव स्वशरीरावयवानामपि ध्यानं द्ीयति- 

पुरुषो ह वा अयं सवे आन्दं दरे बिदरे भवत इत्याहुस्तस्ये- 

१ ग, °वन्वरषेः | २ क. ख. ड. इति । 



१९० भीमत्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [३ततीयारण्यके- 

दमेव प्रथिव्या रूपमिदं दिवस्तत्रायमन्तरेणाऽऽकाश्चो 
यथाऽसौ द्यावापृथिव्यावन्तरेणाऽऽकाशस्तसिमन्दस्मि्नाकाशे 
राण आयत्तो यथाऽमुष्मिन्नाकाश वायुरायत्तो यथाऽमूनि 
जीणि ज्योतींष्येवमिमानि परुषे तरीणि ज्योतींषि, इति। 

के यः पुरुषो विद्यते स्न सर्वाऽप्यान्दमण्डपदशम् । वणेविक्रारश्छान्दपः। यथा 
ब्रह्माण्डस्याधः कपालमृध्वे कपाटं चेति द्रे विदे दौ परस्प॑रविपरीतमागौ, तथा 
पुरुषेऽपि पादावारम्याधरोष्ठपयन्तमेकं विदटमुत्तरोष्ठमारम्य मुवपयैन्तमपरं विदं 
यथा भिन्नस्य वेणोदर्द्वयं तद्वत् । विदे इति बकारद्छान्दप्तः । इवयेवमण्डप्ताहरय- 
मभिज्ञाः पुरुषा आहुः । तस्य ॒दरद्वयोपेतस्य शरीरस्येदमेवाधरोषएपर्यन्तं पृथिव्याः 
स्वरूपम्। इद् तृत्तराष्टादिकं दिवः खरूपम्। तत्र तयोरधरोत्तरदट्योरन्तरेण मध्येऽ 
यमाकाशोऽस्माभिमृखे हरयमान दद्र वतत, यथा यागाप्राधन्यामध्य आक्राश्स्त. 
त् । तरसिषन्हसमिनपर्वोक्त एव दर्यमाने मुखच्छिद्रे माण आधरितः । यथा बद 
प्रधिद्धाकाश्े वायुराश्रितस्तद्रत् । यथा च बाह्ये ज्योतिखयमेवं शरीरेऽपि ज्योति 
सखयमल्ति । अनेन प्रकारेण शरीरस्याधरोत्तरभागो पएरयिवीरूपेण दयुष्टोकरूपेण च 
ध्यातव्यो । वायुश्च प्राणद्पेण ष्येयः । न्योतिख्रयं च बहिरवदन्तरपि ध्येयमित्यथः। 

तच्च त्रयं दशेयति- 
यथाऽसौ दिव्यादिल्य एतरमिदं शिरसि चश्च 
थाऽसावन्तरिषे विचुदरेवमिदमात्मनि हृदयं यथाऽ- 
यपि; पृथिव्यामेवमिदमुपस्ये रेतः, इति 

रोकत्रयगतादिल्यविद्यद् मिषचक्षहेदयसेतांसि द्र्व्यानि । 
आध्रास्मिकमुपासनं प्रतिपादोपषहरति- 

एवयु ह सम सवरोकमात्मानमनुविधायाऽऽ- 
हेद्मेव परथिग्या रूपमिदं दिवः, इति 

उक्तेनैव प्रकारेण लोकत्रयप्तटशं पुरुषशरीरमनुक्रमेण संपायेदमेवाधरोष्ठपथैन्तं 
प्थच्याः स्वरूपभेदं तृत्तराष्ठादिकं दिवः खरूपमित्येवं शाकस्य आह् । 

उपाप्तनश्य फलं दशयति- 
सय एवमेतां संहितां वेद संधीयते प्रजया पषाभिर्थ 
शसा ब्रह्मवचंसेन स्वर्गेण ठोकेन समैमायरेति, इति ॥ 
इ लयेतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे ततीयारण्यके प्रथमाध्याये 

द्वितीयः खण्डः | २॥ 
[यारी भ 0, | ज का न न -कम्र-८ न न+ ज पे नोक पिमो यनो दम जना [गणी 

१ क, स्परातरिः। २ यग. ररमध उपरितनभा'। 



जध्या० १ख ०३ एतरेयारण्यकम् । १९१ 

पूवेवद्यास्येयम् ॥ 
इति श्रीमत्पायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाशच रेतरेयतराद्यणारण्यकं- 

माष्थे तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ` 
#। 

अथ ततीयः खण्डः । 

उपास्ननान्तरं प्रतिजानीते - 

अथातो निभरूनपरवादाः, इति । 
अथ केवरपंहितोषाप्रनोक्त्यनन्तरम् । यतः पाठकानां संहितापाठादनन्तरं पद- 

कमो पठ्यमानो तु संधिस्थावतः कारणानिर्भृनपवादाः; संहितोपाप्तका महर्षयः 
संहितायाः पदस्य क्रमस्य च सहोपाप्तनं प्राहुरिति शेषः । निर्भूनशब्दः संहिता- 
वा्रीत्यमिधीयते । तननिभनं प्रकर्षेण वदन्ति ध्ययदेवताप्तहितं कथयन्तीति नि 
जभ्रवादाः । 

उपास्यवस्तुनः स्वरूपं दशेयति- 

पृथिव्यायतनं निधनं दिव्यायतनं पत- 
ण्णमन्तरिक्षायतनमुभयमन्तरेण, इति । 

यथा निभृनशब्दः संहितावाचीत्यमिधास्यते तथा पतृण्णङाव्दः पदवाची, उभय- 
मन्तरणेत्यनेन करमो विवक्षित इल्यप्यमिषास्यते । तत्र यन्निजं संहितारूपं तस्पृथि- 
उ्यायतनं पए्रथिवीमश्रित्य वतते एधिवीरूपत्वेन ध्यायेदित्यथंः । तथा पदस्य दटोक- 

रूपत्वं क्रमस्यान्तारिक्षरूपत्वं च ध्यायेत् | 

यथोक्तएथिग्यादिरूपनिभुनादिध्यानं प्रंधितुमुपासकस्य सामथ्यं दरीयति- 
अथ यद्येनं निनं बुबन्तपुपवदेदच्योष्टाऽवराभ्यां 
स्थानाभ्यामिलयनं त्रयादथ यद्येनं भतृण्णं बुवन्तमुपवः- 
देदच्योष्टा उत्तराभ्यां स्थानाभ्यामिदेनं ब्रयाच्रस्त्वे- 
वाभयमन्तरणाऽऽह तस्य नास्त्युपवाद्ः, इति । 

अथोपाप्तनानन्तरं निभुजं बुव्न्तं संहितामधीयानमेनमुपासकं यद्यन्यः कक्चि- 
दु पवदेदुपाप्तकेन पल्यमानायां संहितायां खरवणौदिवेकल्यदो षमुद्धावयेत् । तदा- 
नीमेनं दोषोद्धावकमयमुपासतक एवं ॒ब्रुयात्--हे उपवादिन्नवराभ्यामपोवतिम्यां 
स्थानाभ्यां प्रथिव्यन्तरिक्षटोकाम्यापच्योष्टा तवं प्रच्युतोऽप्रीति । युक्तं वेतदुपाप्त- 

१. ड. "नौ बुद्धिस्णाः। २ घ. ड. शन्ति पदकमयोः संहितां क । ३ घ. ड. "येदितिष्र । 



१९२ भमत्सायणाचायविरचितमाप्यसमेतम्-- [रततीयारण्यङ् 
कस्य वचनम् । संहितायाः प्रथिवीरूपत्वध्यानेन पवदोषपरिहारात्। अतो निदोषायां संहितायां दोषमुद्धावयितुः पएरयिवीलोकात्तत्हमाव्रिनोऽन्तरिक्षटोकाच् प्रच्युति वति । अथशब्दः पूतक्तवेलक्षण्याथः । पंहितायां दोषमनुकतवा प्रतृण्ण ब्रुवन्तं पदम- धीयानमेनमुपाप्रकं यदि कश्चिदुपघदेत् । अधीयमाने पदे दो पोद्धावनमुपवादः । तदानीमेनमुपवादिनं प्रत्युपाप्तक उत्तराभ्यां स्थानाभ्यामन्तस्िदयुलोकाम्याम- च्योष्टा प्रच्युतोऽपीत्येवं ब्रूयात् । यस्तृपासक उभयमन्तरेणाऽऽह् क्रममधीति तस्योपाप्तकस्यो पवादः परेणोद्धावपितव्यः कमविष्ये दोपो नास्त्येव । संहितायां पदे च ध्रन्तद्छया दोषः समान्यत । तथा हि--“ अची " [ ऋ° से° म० ! ० ‹ %° { । इत्यस्यां तंहितायामुततरपद्गत ईकारः खरििः । एकारः प्रचयः । पदकाटे तु तदुभयमनुदात्तम् । तथा सति पदवाप्तनावापितस्य क्यचिच्छरृद्धाजडस्य संहितायां स्वरान्यथात्वभ्रानिहैदियात् । तथा सहितावप्तनावातितस्य श्रद्धानडस्य पदच्छेदकले स्वरान्यथार््भ्रानिः । कमक तु नाक्तभमद्वयमस्ति, दविविधस्वरस्य पत्यमानत्वात् । अधिमित्यनेन पूर्वपदेन सरह संरितायामीट ति पदे स्वरितप्रचयौ पठ्येते । पुरोहितमित्यनेनोत्तरपरेन सह संहितायामनुदात्द्वयं पज्येते । तस्मालमे 

सखरान्यथात्वश्रमो नोदेति । कथं चिदन्यथात््रेऽपि देवताध्यानेन दोषः पमाधीयते । त्माद्ुपाप्रनं प्रश्स्तमिदयर्थः | 
निभुनादिशब्दानां विवक्षितार्थे लोकपरसिच्य माव च्छरतिरेव तेमथं दक्षयति-- 

यद्धि संध विवर्वयति त्निभुनस्य रूपमथ यच्छदध अक्षरे अभिव्याहूरति तत्मतृण्णस्याग्र उ एवोभयमन्तरेणोभयं व्याघ्र भव्ति, इति । 
यदुचारणं सधि पदयोरुभयोरलन्तं सनिकर्षं विवततेयति विरेषेण संपादयति तडचरणं निधनशब्दार्थर्य स्वरूपम् । नी भृनप्तदशौ पूर्वोत्तरशब्दौ यसिन्पर दिताह्प उचरणे तटुचारणं निर्भुनम् । अधशब्दरः पूतेलकषण्ार्थः । श्रद्धे षिका- रहिते पूर्वोत्तरे उभे अक्षरे अभिव्याहरति स्पष्टमृ्ःरयतीति यदस्ति ततपतृण्ण- शब्दामिषेयस्य परच्छदस्य अपम् | त्था--“' इषे त्वोर्जे तवा " [तौ तं "१ । १ । १ । इत्यत योऽयमोक्रारः सोऽयं पंहितासखश्पः । यद। त्वाकारान्तं तेति पदमूकारादिकमूनं इत्यादिपदमुचचरयति तदानीमाकार ऊकारश्चेत्युमे अक्षरे गृद्ध भवतः । तदानी संनिकर्षरूपायाः; सहिताया विच्छिनत्वात् | विच्छेदरूपर्हिपावाचिना तण्णशब्देन विच्छिन्नं पदभामिषीयते । यदेतत्पतृण्णस्य स्वरूपं तदेतदर्भं उ प्रथम- 

२.०१ नि 11 ज 

। १४. ड. | तायां ए" । २ग. वादो न प । रष. ख. रएदीयाः।«्क.ख,ग, -त्वश्रमः। 
$ । ५ के. स. ^ति। यथा कर । ६ घ. इ. म एव प्र" | 



अध्या० {ख ०६] एतरेयारण्यकम् । १९३ 

भाव्येव । द्धे पदस्य खरूपे पश्वत्संहिता प्रवतते, संहितायाः संघीयमानपदद्रयधर्म- 
त्वेन पदपुवंकत्वस्यावदयेभावात् । येन क्रमेण सहिता पदं चेत्युभयं व्याप्तं भवति 
सोऽयं क्रम उमयमध्यवरवित्वादुभयमन्तरेणेत्युच्यते । 

प्रकारान्तरेणोपाप्तनप्ररं पाथमुपाप्तकस्य काम्यं सहित(यध्ययनं विधत्ते- 
अन्नाद्यकामो निभेजं व्रयारस्वगकामः 
परतृण्णमुमयकाम उभयमन्तरेण, इति । 

संहितादयध्ययनेरन्ाद्यादिपिद्धिरपासकस्य भवतीत्य कते सत्यपाप्तनमेव प्रशस्तं भवति । 

यथोक्तफद्विघ्रकारिणं शं शापेन विनाशयितुं श्चापदूपं मन्नं दरीयति- 

अथ यदेनं निभुजं ब्रुवन्तं पर उपवरेत्थिषीं 
देवतामारः पृथिवी त्वा देवता रिष्यतीलयेनं बया 
दथ यथयेनं परतुण्णं ब्ुषन्तं पर उपवदेदिवं देवता- 
मारो द्योस्त्वा देवता रिष्यतीययेनं व्रयादथ यद्येनय- 
भयमन्तरेण त्वन्तं पर उपवदेदन्तरिक्षं देवतापा 
रोऽन्तरिक्षं त्वा देवता रिष्यतीलेनं ब्रयात्, इति । 

अयमुपाप्तकोऽत्नाद्यकामः सन्यदा संहितामधीते तदानीं परः रात्ररेतस्य फल्विन्रा- 
यमेनपरपवदेदधीयमानायां संहितायां विदयमानमविद्यमानं वा दोषः द्धावयेत्तदानीम्- 

[& क 

पाप्तकः पृथिवामि्यदिमनच्रेण तं रात्रं शपेत् । मनच्रप्य चायमथः--हे शत्रो त्वं. 
संहित।रूपां परथिरवे। दूरवतां दूषयितुपारः प्राप्तवानसि । अतः सा पृथिवी देवता 
त्वां रिष्यति हिनस्तीति । एवमुत्तरयोरपि पर्याययेोरयोज्यम् । 

अस्योपाप्तकस्य शप्तं सामथ्यं दशेयति-- 

 यथातु कथा च तरुत्रन्वाऽवरुबन्तं वा 
त्रयाद् भ्पाशमेव यत्तथा स्यात्; इति । 

व॒वरननित्येतदपि द्वितीयान्तत्वेन परिणेतम्यम् । वन्तं दोषामिष्यायिनमश्रवन्तं 
दोषाक्तिरहितं वा वैरिणं प्रति यथातुक्थाच येन केनामि प्रकरेण व्रपादूपा- 
सकः रपत् । तदाना यदुपाप्रकनाक्तं तदभ्यारमेव् क्षिप्रमेव तथा स्यात् । तेनैव 

प्रकारेण शत्रौ पयेवस्येत् | 

यदा शबरुत्रह्मणस्तदा विरोषं ददीयति-- 
न त्वेवान्यत्कुशलद्राह्यणं त्रयात् , इति । 

१ ग. ताध्यः। २ घ. ड. ममुत्पादये। ३ घ. इ. “चर्याय । ७ क. ख. "तास्व" । ५ क. 
ख. घ. ड. "यिवीदे" । ६ घ. ड, "बताह द् ५ ग. तःप ८<च. ङ. त्वा । 

२५ 



१९४ श्रीमत्सायणाचायेविरवितभाष्यसमेतम् -- [६ तुषीयारण्यङ्~ 
` दोषोद्धावकः दा्र्यदि ब्राह्मणस्तं प्रति कुशरादन्यङ्म ध्यात्; मदीयं. 

हितारो दोषोद्धावनं तुम्यं हितं न मत्र्तो दोपि परिष्यज्य त्वं सुतेन तिष्ठेद भकुरा हरूयात् । देवता रिप्यतीलेतादशं शापं न द्ुधात् । 
कचिद्राह्यणेऽपि शापमम्यनुनानाति-- । 

अतिद्यस्न एव ब्राह्मणं श्रूयात्, इति । 
अतिशयित युस्नं घनमतिद्यन्न तस्मिन्नेव विपये त्रिधातकरं शत्रुं ब्राह्मणं शपेत 

तस्पे विषये । 
स्दानी माण्डूफरयस्य महर्वतं दकीयति-- 

नातिदस्ने चन ब्राह्मणं व्रूयास्नमो अस्तु व्राप्म- 
णेभ्य इति द स्माऽऽह शरीरे पराण्टूकयः, इति ॥ 

इत्येतरेयव्ाञ्चणारण्यककाण्डे तुतीयारण्यकते मथमाध्यामे 
तृतीयः खण्डः ॥३॥ 

चनरान्दोऽप्यथेः । अतिद्युप्नेऽपि महाधनतरिपयेऽपि विभिन ब्राह्मणं न बरूयात रप्ति तु ब्राह्मणेभ्यो नमोऽसत्वित्येतावदरेव तृथात् । तदरेतन्महरपर्मतम् ॥ 
इति श्रीमत्सायणाचायविरकिर माधवीये बेदा्प्रकाश्च एतरेयत्राह्षणारण्यक्र- भाप्ये तृतीयारण्यक्र प्रथमाध्यारे तनीयः तरण्डः | ३ ॥ 

अय चनः शण्डः । 

पनरप्यन्यटुपासनं प्रतिनानीति-- 

अथातोञ्तुव्याहाराः+ इति 
अथ निभुनादिष्यानकथनानन्तरं यतो दोपवाद्रिनः दाप: शाप्मन्तेण सणठति- द्धिनासि । अतः कारणादनुव्याहारा; परकीयदरपक्तिमनु स्वस्व व्याहाराः शाप. रूपं वचनं येषा पराणोपाप्तकानां तेऽनु्याहारा मदपय उपासनं प्राहुरिति शेषः|  तहुपाप्ननं विधत्ते- 

माणो वंदा इति विरात्, इ । यथा रके प्रौढो वंशो गृस्य धारक एवमयं देहगृरस्य भारकत्वेन वंश्पशः माणवायुः संहिताखषूप इत्येवं ध्यायेत् । नत्र मकररणतव्र्चात्पहिमिति कम्यते | 1 
# कुदारमित्यस्य स्थाने क. पुस्तके यननमिनि यहिशस्ितः पाठः| श~“. 

नि ` का यको स ५ 9 = । ता, = 
॥ नच + १ 1] भ न 

} छ न दु 4 1 षठ. दुयाव्राः २. इ, दद्यान् ! रक. ख. शस्याऽऽभा' | धव ह, तत्र । 
जनि 



अध्या०१ख०४] , . रेतरेयारण्यकम्। १९५ 

जस्मिन्ध्राणोपासने दोषवादी शत्रुरुपाप्तकेन शप्तभ्य इत्येतदश्यति-- 
स य एनं प्राणवंशमुपवदेच्छक्बन्चेन्मन्येत प्राणं 

: ` ` वंशं समधारेम्, प्राणं मा वंशं संदधतं न शक्रोषी- 
त्याह प्राणस्त्वा वंशो हास्यतील्येनं ब्रयात्, इति । 

स यो ब्रह्मणोऽन्यो वायः कोऽपि हान्चरेनम॒पाप्तकं प्राणवशध्यानेन तदात्मक. 
युपवदेत्पराणं समाधातुं न शक्तोषीस्येवं दूषयेत् । तदानीमयम॒पासको द्विविधः शक्तोऽ 
शक्तश्च तयोर्मध्ये यद्ययं शक्तुवन्नेवास्मीति मन्येत तदानीं प्राणमित्यादिना मनच्रेणेनं 
शत्रं शपेत् । तस्य मन््रस्यायमथः । अहमुपासको वंडाप्तदशं प्राणं सम्धां सम्यक्रः 
चित्ते धारितवानस्मि । तथा सति प्राणष्पो यो व॑रास्तं वंशं संदधतं सम्यरध्यानेन 
धारयन्तं मां प्रति न शक्रोषि धारयितुं त्वमिति भवानाह । तस्मात्कारणाद्रश्स्था- 
नीयः प्राणस्त्वां हास्यति परित्यक्ष्यति ततो मरिष्यसीति | 

 अशक्तस्योपाप्तकस्य शापमच्रे पाठान्तरं दशयति- 
अथ चेद् शक्तबन्तं मन्येत प्राणं वं्ं समधित्सिषन्तं नाशकः 
सधातु भाणस्त्वा वशां हास्यतांलयेन व्यात् इति। 

यद्ययमुपाक्तको ध्याने श्तिरहितमात्मानं मन्येत तदानीमनेन मन्रेण शपेत् । तस्य 
मच््रस्यायमथः । अहमुपाप्रको वंशष्पं प्राणं सम्यग्ध्यानेन धारयितुमिच्छामि तादश्च . 
मिच्छन्तं मां प्रति स्थातुं सम्यर्यानेन धारयितुं नाश्चको न शक्तोषीत्येवं मवानाह 
तस्माद्रशरूपः प्राणस्त्वा परिव्यक्ष्यतीति । 

पूवेवदत्नोपासकस्य सामर्थ्यं ददीयति-- 
यथातु कथा च बुवन्वाऽवरुषन्ते वा व्रयादभ्या- 
दामेव यत्तथा स्यान्न -स्वेवान्यस्कुशलाह्राह्मणं 
घरयादतिधुम्न एव ब्राह्मणं ब्रयान्नातिद्य्ने च- 
न ब्राह्मणं व्रयान्नमाो अस्तु ब्राह्मणेभ्य इति 
ह. स्माऽऽह शररवारो माण्डूकेयः, इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यके भरथमाध्याये 
(च 

चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
, पूवैवव्यास्येयम् ॥ 

` इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्भप्रकाश एेतरेयारण्यकमाश्ये 
तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥,. „६ 

१क. ख. रक्तोऽसीये1 ? , ` 5.५ " 



१९्द् ध्ीमत्सायणाचायविरषितभाप्यसमेतम्-- [द्ततीयारण्यके- 
अथ पन्वमः खण्डः | 

कमेजगोमकमकन्यामा पधिना्काण्याानकय्ाको 

उक्ता वक्ष्यमाणासु च संहितोपाप्नापु स्वीसु ्रुदध्माधानामुपस्यविषय पम्यक्परिद्ोधयितु प्रसौति-- । 
अथ खस्ाहुनिभुनवक्नाः, इति । 

जथ कां चित्पहितोपाप्नानां कथनानन्तरं निर्भुनशब्द्राभिषेया संहिता वक्रे मले येषां संहितोपासकानां ते महयो निर्धुजवक्नास्ते च विषयद्ोधनार्थं वक्ष्यमाणं वाक्यमाह । 
स॒ खषट तदीयं वाक्यं दक्चयति-- 

पूवमक्षरं॒पूर्वरूपमुत्तरपुत्तररूपं योऽवकाश्चः 
पूवरूपोत्तररूपे अन्तरेण सा संहिते ति, इति । 

अप्याः संहितोपनिषदः प्रारम्भे « प्रथित पररूपं योरुत्तररूपम् ” [ ० आ २अ० { ख० २] इत्यादो पूतरूपमित्येन पूर्वमक्षरं विवक्षितम् । उन्तररूपमि- त्यननोत्तरमक्षरं तरिवक्षितम् । तयोरक्षरयोध्य योऽवकाशः पम संहिताशब्देन विवक्षितः । 

एवपुपास्यनिश्वयायं पूष॑लादिशब्दन्यास्याय प्ररोचना पूर्वमुक्तं [ दे आ" 
अ० १ खर २] तदुपाप्ननफटमनुस्मारयति- 

स॒ य एवमेतां संहितां वेद् संधीयते भनया पश्भि- 
येशसा ब्रह्मवर्चसेन स्वर्गेण लोकेन सषेमायुरेति, इति । 

तदेतत्तत्रैव व्यारूयातम् । 
योऽवकाश इति यदुक्तं तत्र कंचिद्धिरोषं दश्चयत्ति-- 

अथ वयं श्रमो निभुजवक्त्रा इति ह स्माऽऽह 
हस्वो माण्डकेयः पूर्वमेवाक्षरं पूर्वरूपमुत्तरमुच्र- 
रूपं योऽवकाश्ः पूरवरूपोत्तररूपे अन्तरेण येन 
सं विवतेयति येन खरास्वरं विजानाति 
येन मात्रामात्रां विभजते सा सं हितेति, इति । 

हस्वो वामनः स्वल्परेहः । स च स्वाभिन्त्व्रङटना्थं वयमिति पूजारूपं बहुव- चनं प्रयुङ्के । पर चेवमाह । पूवरूपोत्तररूपयोर्यदयाल्यानं तत्ताशमेव, अवकाशः संहि- तेति यदुक्तं तत्रास्ति कथिद्विरोषः | न केवलमवकाशमातरं संहितेति किं तु येनाव- 
१. न्म । २ क. ख. तस्याः । ३ ध. द. "्दानाख्याय। भध, ड, नुस्मरति । 



अध्या०१ख०९] पेतरेयारण्यकम् । १९७ 

कारेन संधिं पूर्वोत्तरयोः संनिकरषम्येता विवत्यति विशेषेण सेपादयति येन 
चावकारोन स्वरमस्वरं च विविच्य जानाति । “अमी” [ ऋ० प्ं० म० १ 
सू० १ ऋ० १ ] इत्यत्ोत्तरपदे पदकाख्वदनुदात्तस्वरो न भवति किंतु स्रितप्र- 
चयो स्वरावित्येतादश्ो विवेकः । येन चावकारोन मा्रापमात्रां च विभनते। 
““तवेत्तत्तत्यमङ्गिरः? [ ० सं० म० १ परू० २० ६ ] इत्यत्र पदकाटे वका- 
रस्योपरि हेस्वोऽकारो ददयते, संहिताकषे स्ता मात्रा न भवति, किंत्वेकारो मात्रेत्ययं 

62 (~ 

विभागः । एतैविशेषणेविशिष्टोऽवकाशः संहिता न त्ववकाङ्माच्मिति | 

पृवेवत्फटमनुस्मारयति-- 
ध 

सय एष्रमेतां संहितां बेद संधीयते प्रजया पडभिये- 
र ० क © = (न 

रसा ब्रह्मवचसेन स्वगण छोकंन सवेमायुरति, इति । 

पूरववद्यार्येयम् । 

मतान्तरं दशेयति- 

अथ हास्य पुत्र आह मध्यमः प्रातीबोधीपुत्रोऽक्षरे 
खल्विमे अविकषेन्ननेकीकृवेन्यथावणमाह तयाऽसौ 
माना पूवेरूपोत्तरर्पे अन्तरेण संधिविङ्गपनी 
साम तद्धवति सामेवाहं संहितां मन्य इति, इति । 

अस्य हस्वमाण्डुकेयस्य मध्यमः पः कथिद्रस्ि, तस्य माता. श्रातीभोधी । 
तत्पुत्रो महािरिमे पूर्वत्तरे अविकषन्परस्परमत्यन्तविरोषमकुर्मन्ननेकीक चलन्त 

केयमप्यकूवेन्यथावणेमाह तं तं वणेमनतिक्रम्योच्।रयति । तवेदिलयत्र पवंपदान्त्यम- 

कारमुत्तरपदादिमिकारं च संहिताकाटे यद्धि एथग॒चारयेत्तदानीमत्यन्ततरि्ेषो मवेत् । 

यदि त्विकारमन्तमाग्य केवमकारमुच्ारयेत्तदानीमलयन्तमेकीकरणं मवति । तदुभयं 
परित्यज्य यथाशाख्रमेकारमपतावुच्चरयति । तत्तया सतति पूर्वूपोत्तररूषयोमेध्ये 
याऽसं मात्रोचारणविशोषख्पा संधिविज्ञपनी शाखीयं संध विज्ञापयति तत्साम 

` समत्वं भवति । अतिदुतातिविदम्बयोरभावारसामेव तत्मत्वभव संहितामहं मन्य 
इति मध्यमपृत्रस्य मतम् । 

असिन्र्थं कंचिन्मच्रमुदाहरति- 

तदप्येतद्टषिणोक्तम्, इति । 

१४. ड, "पदस्य पः ।२क. ख. हस्वाकाः । २३ क.ख.घ. ड. ननुस्मरति। ग. ध, 
ङ. प्रतिबोधी । ५कर.ख. ह तत्रव" 1६ ग. तंवः ऽक. ख. 'र॑सं'। 



१९८ शरीपत्सायणाचायंविरवितमाष्यसमेतम्-- [इतृतीयारण्यके ~ 
सच मृच्रः संहितोयामेवमान्नातः--“ मा नः सोनेम्यो ये अभिदह्दे 

निरामिणो रिपवोऽनेषु जगृधुः । आ देवानामोहते विवयो हदि बृहस्पते 
न परः सन्नो विदुः” [ ऋण सं०म० २ पू० २४ ऋ० १६ 1 इतिं | 
है वृहस्पते नोऽस्मान्मन्रषूपन्स्तनेम्यो विदाचौयपरेम्यो मादा इत्यध्याहारः । 
ताहरेम्यो मन्रोपदेशं मा कुर्वित्यर्थः । कीटशा विद्यौचोरा इत्याशङ्कयोच्यते-- 
ये शिष्या अमिद्ुहस्पदे स्तो गुरुदरोहस्य स्थाने वर्तमाना निरामिणो मायया गुरू 
मभिमुखीकृत् व्यवहारे बाह्ये नितरां रमयन्तीति निरामिणः । एतेऽनूढा इत्येवं 
गरोभ्रानि जनयन्तीत्यर्थः । ते च स्वहृदये रिपवः शत्रवः सन्तोऽननेषुं मोग्येषु दष्टा ष्वव जागृषुरमिकाङ्ां कुर्वन्ति । तादरम्यः स्तेभ्यो मन्रात्मकानस्मान्मा देदि। 
ईति मृब्द्रषटणां वचनमेतत् । तहि केम्यो न्रा दातव्या इति वेहैच्यते ये श्रद्धा 
ट्वो वित्रयः प्र॑भननकर्तारः पतन्तो हदि स्वचित्ते देवानामिन्द्रादीनां यागादि संवन्ध- 
मा पतमन्तादोहते वितकंयनति सर्वदा यागं करु विचारयनि । तादोम्यो मच््न्दे- 
हीत्यथः । ते च पताञ्नः पमत्वादा्वात्परः भ्रेयोहेतुनास्तीत्येवं विदुर्जानन्ति । अतस्त 
मश्वोपदेशयोग्याः । त्र या शिष्याणां भ्यवहारे समत्वं प्रशस्तमेवं संहितायामपि 
सममा्ोच्ारणं प्रशस्तमियर्थः । 

एतस्य मच्रस्य प्रदशंनार्थं चतुथं पादं पठत्ति- 

बस्यते न परः साश्रो विदुरिति, इति । 
पूवंवत्कल्वाक्यमनुप्मारयति-- | 

स य एवमेतां सदतां वेद् संपीयते मनया पषुभि्यशसा 
बरह्मवचत्तन स्वगण रकेन सवेमायुररेति, इति | 
इ्यतरेयत्ाह्मणारण्यककाण्डे ठतीयारण्यके भथमाध्याये 

पचमः खण्डः ॥ ५॥ । 
इति भ्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश एेतरेयत्राह्मणारण्यकमाष्ये 

तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 

वृहस्पते न परः०-ऋर० सं०म०२ प° २४ ऋ० १६। 
१.७. च ` अन ~~ 

।२ग. याचोरा।२३ष.ङ.्ुड।४क.ख.ग. मन्त्रो दातव्य € । ५ ग चेत्तु । ६ क, स, ननु । ग. एव । ७ घ. ड, चदा।८ष.ड, समं.माः.। ९क्. ष, ड. तुथपा । # 
५४ # # 



अध्या०१ख०६] ` ेतरेयारण्यकम् । त १९९ 

अथ षष्ठः खण्डः । 

(अ नो ` पनरप्युपासननान्तरं वक्तु प्रस्तोति- 

बरहद्रथतरयो रूपेण संहिता संधीयत इति वैक्ष्यः, इति 
तैरक्ष(तृक्ष)नामकस्य पचः कंञचिन्महषिरेवं मन्यते । ब्ृहन्नामकं यत्साम 

^ त्वामिद्धि हवामहे ” [ऋ० सं म ६ सू० ४६ ० १] इत्यस्यामृच्यु- 
त्पन्नमसि यच्च रथंतराख्यं साम “अमित्वा शुर नोनुमः? [ऋ० स म० ७ 
मू० ३२ ऋ० २२ ] इत्यस्यामच्युत्पननं तयोरुभयोः प्राप्नो; सरूपेण संहिता 
संपद्यते । सामद्रयसंबन्वित्वेन संहिताध्यानं करैन्यमिलयथंः । 

तमेव विवर््षितं ध्यानप्रकारं दशेयति- 
वाग्वै रथतरस्य रूपं प्राणो बहत उभाभ्यापु 
खदु संहिता संधीयते वाचा च माणेन च, इति। 

अच्र बृहद््थतरशब्दाम्यां सामगानरूपो वाक्यार्थो न विवक्षितः । किं तरि प्रर 
सतत्वे्ताम्येन ताभ्यां शब्दाम्यां वाक्प्राणावुपरक्षयेते । यथा ब्रृहद्थंतररपीमनी सोमया- 
गप्रृतिरूपेऽभिषटोमे परटस्तोतरस्य निप्पादके क्ती प्रशस्तत्वामिप्रायेण् स्तर श्रति- 
भिराद्धियेते तथा वाक्प्राणावपि देहग्यवहारनिष्पादकत्वेन प्रशस्तो । तस्माद्रागे- 
वात्र रथंतरस्य स्वरूपत्वेन विवक्षिता । प्राणो बृहतः खरूपत्वेन विवक्षितः । वाचा 
च प्राणेन चेव्येताम्यामुमाम्यामेव संहिता संपादनीया । वक्श्राणरूपा सेदिते्येवं 
ध्यायेद्वित्यथः । | | 

उक्तहिताध्यानस्य गुरुदुश्चषाटम्यत्वेन प्राशस्त्यं दक्षयति- 
एतस्यां ह स्मोपनिषदि संवत्सरं गा रक्षयते वक्ष्ये, इति । 

 येयमूपनिषद्वाक्पराणरूपसंहिताविये तस्यामेव निमित्तमूतायां सत्यामाचायप्रपादार्थं 
रोकिकगोपाद्वत्तरु(तुमक्षस्य पुत्रो निरन्तरं संवत्सरमाचायपतबन्धिनीगां रक्षितवान् । 
न चाच प्रयोननान्तरमुदिरय गोरक्षायां क्रियमाणायां प्रपतङ्गादियं विद्या ठब्धेति 

ˆ शङ्कनीयमित्येतद शेयति-- | 

एतस्यां ह स्म मात्रायां संवत्सरं गा रक्षयते ता्ष्येः, इति । 

माजारब्देन प्रयोजनान्तरं निवायते। एतस्यां मात्रायां केवलायां वक्प्राणविद्या- 

१ग्. "सनां वः 1 २क.ख.ररंपम्रः। ३ क. ग. घ. ङ. तारुक्ष्यः। ४ घ. "ति । तारंक्षनाः। 
५ ड. तरक्ष॒नाः । ६ घ. ङ. शक्षितघ्या। ७ ग. "त्वपठनसा। < क..ख. घ. ड. मनि सोः । ९क. 
“स्तोमस्य । १० क. ख. ड, सति । ११ ग. घ. ड.. तारुक्ष्यः । १२ ग. ध. ड. छ. क्ष, तारुक्ष्यः । 



२०० श्रीमत्सायणाचा्यविरचितभाष्यसमेतम् -- [रतृषीयारण्यडे- 
यामेव निमित्तभूतायां सत्यां गोरक्षा कृता । तस्मदितावता प्रयात्तिन टम्यत्वादतिप्ररा- 
स्तेयं विद्येल्यथः । 

वाक्प्राणयोवृहद्रधतर हृपत्वेन प्राशस््यमभिप्रे्य बृह द्रथंतरप्रतिप।दकं मश्द्रय- 
मुदाहरति - । 

तद्प्येतहषिणोक्तम् , इति । 
तदेतन्मन्नद्रयं संहितायामेवमा्नातम्-- 

^ प्रथश्च यस्य पप्रथच्च नामाऽऽनष्टुमस्य हविषो हविर्यत् । 
घातुदयुतानत्पवितुश्च विष्णो रथंतरमाजमारा वसिष्ठः । 
अविन्दन्त अतिहितं यदापीचज्ञस्य घाम परमे गृहा यत् । 
धातुुतानात्सवितुश् विष्णोरभदवानो वृहदाचकरे अमरः » | 

( ऋ०° प° म० १०० १८२ ऋ० १--२] इति। 
तदेतन्मन्रदवयं परव्गयाभिटषेपक्ते समाक्नातम् । आनुषटुमस्यानुषटुप्डन्दोयुक्तैमन्रः 

सतस्य यस्य प्रवयहविषो नाम धप इत्यादिकं प्रथादयो जानन्तीति शोषः । प्रथ. सप्रथनानकावुमातृषी । चकारावनुक्तमहर्िपमुचचयार्थौ । ते सर्वेऽपि यस्य हविषः मिद्धस्य नाम नानाम । यत्र प्वर्परथ दरग्यं हविपोऽपि हविर्मवति । उत्तमं हवि- रियः | यथा राज्ञोऽपि राजेत्यत्ोत्तमतमुकतं मवति तद्त् । तादृशं हविः स्तोतं वप्रिष्ठाख्यो महषीं रथ॑तरास्यं पामाऽऽनमाराऽऽहतवान् । तेन पाञ्चा तस्य हविषः 
स्तुतिरपि किंनिमित्तेल्ाशङ्कय धाजादिदेवतानिमिते्युच्यते । घात्रादिश्ब्देषु चतु 
य्यथे पञ्चमी । धात्रादीनां परितोष हविःस्तुतिरेलर्थः । ते प्रथादयो महर्षयः प्रव- ग्यरूपं हाकितिहितं धात्रादिषेवेम्योऽतिशयेनोपयुक्तमित्विन्द्॑गधवन्तो ज्ञातवन्त इत्यथः । यद्धविधे्ञप्य सोमयागध्य धाम स्थानमापरीत् । सतति हि प्रवर््ये सोमयागस्ते. जस्वौीव मा्तते । तस्मादस्य हविषो धामत्वम् । तथा यद्धविः परमं गुहाऽत्यन्तं गोप्य यजञघ्य शिरोरूपत्वत् । तथा चान्यत्र शरवे --“्िरो वा एतचजञस्य | यत्प्रव्ग्यैः" [ते आ०प्र० ९ अ० १०] इति। अभिपरहितानां धात्रद्िनां परितोषं निनि. तृय तद्धविः स्तोतुं भरदवानास्यो महध्ृहदास्यं प्ामाऽऽनकर आनीतवान् । स्वेषु सोमयगेषु प्रशस्तं यत्मकर्यहविसतादशं हविः स्तोतुं वसिष्ठमरद्राजो महता प्रयापिन रथंतरं बृहच संपादितवन्तौ । तदुमयप्तामषपत्वेन प्रशस्तौ वक्प्राणो । तसा- दक््राणूपत्वेन संहिताध्यानमुत्तममिति मच्द्रयोदाहरणस्य तात्पर्यर्थः | 
| धेय मरबस्जा रपद नकन 

ग. मवारञ्ा 1२. ह. वमू" । ३ ग. सस्त) अ ध. ड, . तस्यार्थस्य । ५ ग. ध. ड. तुष्वपिं निमित्तार्थं प । ६ ग. ध, ढ़ न्थ तद्विः" 1 ५ क..ख. श्यः | प्रः। 



अध्या० १ख ०६] पएेतरेयारण्यकम् । २०१ 

तस्थेतस्य मन्द्वय्य प्रतीकत्वेन चुथपादो पठति- 
रथेतरपाजभारा वसिष्ठः । भरद्वाजो बृहदा चक्रे अभरेरिति, इति 1 

उपाप्ननस्य फलं दश्चयति- 
स य एवमेतां संहितां येद् संधीयते प्रजया पुभिये- 
शसा ब्रह्मवर्चसेन स्वर्गेण छोकेन सवेमायुरेति, इति । 

पुनरपि गुणान्तरविरिष्त्वेन वाक्प्राणरूपाया; संहिताया उपाप्ननान्तरं विषत्ते- 
वाक्पराणेन संहितेति कोण्ठरव्यः प्राणः पवमानेन 
पवमानो विन्र्देव्विश्वे देवाः स्वर्गेण लोकेन 
वर्गो खोको ब्रह्मणा सेषाऽवरपरा सहिता, इति । 

कृण्ठरवस्य पत्रो महर्षिः संहितोपासनामेवमवाच । येयं वागस्ति प्ता पाणेन 

संहिता संय॒क्ता, वाचः प्राणिन प्रर्यमाणत्वात् । स च प्राणो देहमध्यवतीं पवमानेन 
बाह्यवाय॒ना संहितः, बाह्यवायोः प्राणानुप्रहकत्वात् । स च पवपानों बाह्यवायु- 

विभर्देवैः संहितः, सर्वषां देवानां बाह्याधीनक्रियोपेतत्वात् । ते च विश्वे देवाः 

स्वर्गेण छोकेन संहिताः, तद्ठोकनिवासित्वात् । स्र च स्वर्गो रोको ब्रह्मणा वेदेन 

संहितः, वेदोक्तैकमीनुष्ठानङम्यत्वात् । सैषा वागादिका बर्मन्ता संहितोपासकेरव 
रपरेत्यच्यते । अरैः पूरवपर्वममिहितेः पैरैरतरोत्तरममिहितैश्च पदारथयुक्तत्वात् । एवं- 

रूपा संहिता ध्यातव्येत्यथेः । 
तस्य ध्यानस्य फं विधत्ते-- 

सयो हैतापवरपरां संहितां षेदवं हैव स 
प्रजया पञ्चमियश्चसा बद्यवचसन स्वगण 
लोकेन संधीयते यथेषा सहिता, इति । 

एषा ष्यातव्यतवेनोक्ता संहिता वहुविधपदाथेपरम्परयोपेता । एवमेव सं उपाप्तकः 
प्रजादिपरम्परया सेयुज्यते । 

यथोक्तपरम्परारहितेऽप्युपाक्तने प्रजादिफटं समानमिल्याशङ्कयात्र विरोषं 
. इदरैयति- 

स यदि परेण बोपरृतः सेन वाऽथनाभिन्याह 
रेदभिन्याहाषनेव विद्यादिवं संहिताऽगपद्िदुषां 

रथंतरमाजमारा व०--ऋ० सं० म० १०० १८२ ऋं० १ मरद्रानो वृह - 
दाचक्रे०-ऋ० सं० म० १० सू १८२ ऋ० २। 

१ख. ततर्थो पा। २ ग, "क्तमागानु' । 
२६ 



२०२ श्रीमत्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [रतृतीयारण्यके- 

देवानामेवं भविष्यतीति शश्वत्तथा स्यात् , इति । 
स॒ उपाप्रको यदि कदाचित्परकीयप्रयोननेन वा खकीयप्रयोजनेन वोपखतः 

प्ररितः सन्नभिव्याहरेत्संहितां पठेत्तदानीमभिव्याहाषनमनेव संहितां पठितुमिच्छनेव 
विद्यादेवं मनत परंकरपयेत् । कथमिति तदुच्यते -इयं मयोपास्यमाना संहिता 
दिवमगमत् । दुखोकपर्थन्तं पद्राथनातं प्राप्तवती “ विश्वे देवाः खर्गेण लोकेन र्गो 
रोको ब्रह्मणा " इ्यवमुक्तत्वात् । तस्मात्कारणाद्िदुषां संहितोपाप्तकानामत एव 
देवानां देवतारूपाणामेतेषां पुरुपाणमेवं भविष्ययेहिकमामुप्मिकं वाऽपेक्षिपं श्रेयः 
सवेदा मविष्यती्येवं नप्ता संकसिते परति शश्वत्तथा स्यादवरयं तत्फङं पिष्येत् । 

एवं सत्यस्या उपाप्तनायाः संकस्पाधोनमिदमेव फं न तु पूर्वोक्तं प्रनादिकमिला- 
शङ्कय तदुमयस्मुच्चयमभिप्रे्य पूर्वोक्तमेव पुनः पठति - 

सय एवमेतां संदितां वेद संधीयते 
प्रजया पश्भियंशसा ब्रह्मवर्चसेन 
स्वर्गेण खोकेन सवैमायुरेति, इति । 

केवष्वागरपेण संहिताया उपासनान्तरं विधत्ते-- 
वाक्संहितेति पश्चारखचण्डः, इति । 

पश्चाटारूथे देरो समुत्पन्नण्डस्तेनस्वी तच्ामको वा कशचिन्महरषिबभूपेण संहिता 
ध्यातभ्येत्याह् | | 

तदेतत्संहिताया वाग॒पत्वं स एव मह्षिरुपपादयति-- 
वाचा वै वेदाः संधीयन्ते वाचा छन्दांसि 
वाचा मित्राणि संदथति वाचा सर्वाणि 
श्तान्यथो बागव्रेदं सवैमिति, इति । 

वेदाः सर्वेऽपि वाचैव संपीयन्ते पञ्यन्ते । छन्दांसि गायत्यादीन्यपि वाचा 
प्रयुज्यन्त । पत्राणि किमधाः पुरुषा वाचा प्रिवोक्त्या संदधति सेयुक्ता भवनि । 
न केवल मित्राणि क्रतु स्वैऽपि प्राणिनः प्रियोक्लया ज्जिग्धा मवमिि। अपि च बागे 
मेदं सवेमेहिकमामुष्मिकं च फल्नातं संपादयति । राजसेवादौ मियमाषणेन धनदा 
मात् । मन्रनपादिना खगादिपिद्धेश | 

ननु वाचः प्रणप्ररितत्वात्प्राणरध्योनमेव प्रशलतमिल्याशङ्कय वस्तुतस्वविचरेण तथा- 
त्वेऽपि संहितायां वाचः प्रत्याप्त्तिमन्वयन्पतिरकाम्यां दरयति-- 

तद्त्रेतदधीते वा भापतेवा वाचितदा 
मो 

ष 

१क.ख. "यन्तप"! २ क्र. ख. ग्वृज्ञानं प्रा । ३ घ. डः, भागेन संस्कृतः ४. ङ. 
ध्यानं प्र" | 

| 



अर्या० {ख ०(६)| एेतरेषारण्यकम् । २०६ 

प्राणो भवति बाक्तदा प्राणं रेदन््यथ यत्र 
तृष्णीं वा भवति स्वपिति वा प्रणेतदा 
वाग्मवाति पाणस्तदा वाचं रदा ताव- 
न्योन्यं रीहल्ये बागे माता पाणः पुत्रः, इति! 

तत्तस्यां वक्पहितायामियमुपपत्तिरुच्यत इतिं शेषः । यत्र यदा पुमानेतद्वेद- 
वाक्यमधीते छोकिकीं वा माषां कथयति तदानीं पाणो बवाच्यन्तभूतो भवति 
वाच एव व्यापार उच्वरणञ्क्षणो दरयते न तच्छप्निःश्वापरूपः प्राणव्यापारः, 
अतस्तदानीमियं बाक्भ्राणं रेदि रेढि मप्तति। एतावता संहितापाठकाटे वार्न्यापा- 
ररूपोऽन्वयोऽभिहितः। अथशब्देन वैरक्षण्यवाचिना व्यतिरेक उपक्रम्यते । यत्र 
यदा तुष्णीं वा भवतिं वाण्यापारं परित्यज्य मोनी सचवतिष्ठते चक्षुरारिग्यापारमपि 
परियन्य स्वापं वा प्रमोति तदानीमियं वाक््ाणेऽन्तभवति, वाग्न्यापारो न इदरेयते 

प्राणन्यापारस्त॒ दरयते । तस्मात्तदानीं प्राणो वाच रेदटि मरति । न चत्ष्णीमवि 
स्वापे वा संहितापाटोऽनुगच्छति । तथा सति यत्र वाग््यापारो नासि तत्र रहिता 
नास्तीदयेवं व्यतिरेकः प्रदहतो मवति। तावेतौ वाक्प्राणावन्योन्यं रौद; काटमदन 
रसतो यद्यपि तथाऽपि वागेव माता प्राणः पत्र; । तस्माद्वागध्यानं प्रश्चस्तामल्यथः। 

वाचो मात्तवे प्राणस्य पुत्रत्वे च संवादकं मन्नमुदाहरति-- 

तद्प्येतदृषिणोक्तम् ; इति। 
तमेतं मच्र पठति- 

एकः सपणः स समुद्रमाविवेश्च स इदं विश्वं यवनं विचष्टे । 
तं पाकेन मनसाऽपरयमन्तितस्तं माता रेन स उ रेदठि मातरमिति, इति । 

योऽयमेकः प्राणवायुः सुपणैः पर्िवननिराधारपेचारी स प्राणवायुर्बह्यवायुरूपेण 
समद्र समुद्रवद्विस्ततमन्तरिक्षमाविवेश्च प्रविष्टवान् | स प्राणदव इदं विश्वं भुवनं 
सवेमपि रोकं विचष्टे विशेषेण ख्यापयति । सतति हि प्राणे जीवन्तः पुरुषा खाक 

विख्यातं कुवन्ति । न तु प्राणरहिता मृताः । तं तादशं प्राणदेवमहमुपाप्तकः पाकेन 
, ` मनसा परिपैकेन(ण) ज्ञनेनान्तितोऽन्तिके खद्दयेऽपहयं इष्टवानस्मि । केन 

प्रकरेण तदृशैनमिति तदुच्यते--तं प्राणं माता रेदकि। अध्ययनके छोकिकमाषा- 

एकः सुपणेः पस्०--ऋ० पं म० १० सू० ११४ ऋ०४। 

१४. ड. उपलक्ष्यते ! २ ग. "वदम्बरा°। ३ घ. ड. स्थापयति, यध. ट. ठोकवि 

५६. इ. प्तं कम कुः । ६ क. ख. प्राणदेः। ७ घ. ड, "पक्रज्ञा । 



२०४ भीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-- [रतृतीयारण्यंके- 

काटे च वाक्पराणं अप्तति। स उ सोऽपि प्राणो मातरं रेन तुप्णीभावकारे 
खापकारे च वाचं ग्रति । इतिशब्दो मन्रमाप्त्य्थः । =-= 

उपासिफटं दरयति- 
स य एवमेतां संहितां वेद संधीयते प्रजया पञुमिर्थश्षसा 
ब्रह्मवचेसेन स्वगेण केन सथेमायुरेति, इति । 

उपापननान्तरं प्रतिजानीते- 
अथातः प्रजापतिसषहिता, इति । 

अथ पश्चारचण्डकोण्ठरव्यादिमहर्िप्रणीतपंहिताध्यानकथनानन्तरं यतः भना- 
पतिपरणीता सष्िता कत्लद्रुटुम्बविषयत्वात्प्रशस्ता, अतः कारणात्माऽमिषीयते | 

तमितां संहितां दद्ैयति-- 
जाया पुवेरूपं पतिरुत्तररूपं पत्रः सापः 
प्रजननं सेधानं सेषाऽदितिः संहिता, इति । 

समोगकालेऽधोवतित्वाल्नायायाः पूरैवणैरूपत्वम् । उत्तरदेशवरित्वात्पत्युरुत् 
रबणेरूपत्वम् । उभयमेरनजत्वात्पुत्रः संधिः । प्रजननं पुत्रोत्पादनं संधानं संहि- 
ताया निमित्तम् । ̂  इको यणचि '' [ पा० सूर अ० ६ पा० १ सू° ७८७] इत्या 
दावच्परत्वं यथा ्ंधिकायैनिमित्तं तद्वत् 1 येयं ध्यातम्या सहितोक्ता सैषाऽदितिर- 
खण्डनीया, जायापतिपुतरतदुपयुक्तव्यापरै; त्ख्य सपरारधरमस्य पृरितत्वात् । 

तमेतम्थं विस्पष्टं दर्ीयति-- 

अदि तिददं सवं यदिदं किच पिता 
च माता च पुत्रश्च प्रजनन च, इति । 

पित्रादिकमपेशितं छोके यत्किचिदस्ि तदिदं सर्भेमदि तिदीरुण्डमन्युनमिलरथः ! 
. यथेयं संहिता पित्रादिभिरपेक्ितेः पृणतवाददितिरेवमदितिनामयुक्ता देवमाता सऽ- 
देवपृणत्वेन प्ताम्येन, अदितिदेवताप्रतिपादकं मनर प्कृतसंहिताप्ररेपाथमुदाहरति-- 

, तद्प्येतटपिणोक्तम् इति । 
स च मखः पहितायामेवमाश्नातः- 

“अदितिद।रदितिरन्तरिक्षमदितिर्मता स पिता सपुत्रः 
विशवे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्तमदितिर्जनित्वम् » ॥ 
[| ऋ० पर म० १ प्रू० ८९ ऋ० १०] इति॥ 

१, 

१. ताद् । २क.ख. "योभागक। ३ग. भस्य) क. ख,ग, ग्दनमः। ` 
५ क, सख. ग, नत्वमिः । ६ घ. ड. “मेवाऽञ्न्नाः । | 



अध्या° {ख०६} एेतरेयारण्यकम् । २०५ 

दयलोकायमिमानिदेवतानां सर्वाप्तामदितिकार्यत्वे सति कारणन्यतिरेकेण कायोमावा- 
ददित; सवीत्मकत्वं युक्तम् । गन्धवा; पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येते पश्च जनाः । 
यद्रा निषाद्पञ्चमा बाद्यणादिवणीः पश्च जनाः । किच यज्नातं पूतैमुत्पन्नं यजनि- 
त्वमितः परं जनयितव्यं तत्सवेमदि तिरेव । तादगदितिदेवतानामसताम्यादियं संहिताऽपि 
प्रशसते्थः । 

एत्य मन्त्रस्य प्रतीकत्वेन द्वितीयं पादं पठति- 
अदितिमाता स पिता स पज इति, इति । 

उपाप्ननस्य फं दद्ेयति- 
स॒ य एवमेतां संहितां वेद संधीयते परजया पडुमियंशसा बह्म- 
वर्सन स्वर्गेण छोकेन सवैमायुरेति सवेमायुरेति, इति ॥ 

इदयैतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये 
षष्ठ; खण्डः ॥ 2 ॥ 

इति बहवुचन्राह्मणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यके 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

अम्यासोऽध्यायप्तमाप्यथैः ॥ 

इति श्रमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश्च एेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
भाष्ये तृतीयारण्यके प्रथमाध्याये षष्ठ; खण्डः ॥ ६ ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये बेदाथेमकाशे बृद्रहचन्राह्य- 
णारण्यककाण्डभाष्ये तृतीयारण्यके प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

अदितिर्माता स पिता०--० सं० मण १ सू° ८९ ० १। 

१ घ, इः, तन्मन्न" । 



अथ तृतीयारण्यके द्वितीयोऽध्यायः । 
तत्र प्रथमः खण्डः । ( सप्तमः ) 

यनन आयनम् 

।॥ 

= ६ # 
(7 (५ भ = 

प्रथमेऽध्याये संहितापदक्रमाणां नानाविधं ध्यानमुक्तम् । दतीयऽक्षरारिवहुविध- ध्यानान्युच्यन्ते । तत्राऽऽदौ तावत्पिह वशछोकनन्यायेन “अथातोऽनुग्याहाराः प्राणो वंदा इति व्िधात् [ एे० आ०दअ० १ स० + 1 इत्युक्तं तदेतदनूचयोपपादयति-- 
भाणो वंश इति स्थविरः शाकल्यस्तद्यथा शाखां सर्वेऽन्ये वाः समाहिताः सयुरेवमस्मिन्माणे चकुः शरो ` मनो वागिन्दियाणि शरीरं सवे आत्मा समाहितः , इति। 

र 
रकछत्य पुत्रः शाकच्यः स॒ तु बाढोऽपि कथिदस्तीति स्थविरशब्देन विरोषयते । तेन प्रोक्तं ्ाणेप्य वंश्त्वध्यानं  पत््ाबदुपप्यते । यथा छेके शालाया आतारपूतसतम्ममेषु दण्डायमानस्थाकि प्रदे वं श्रता अन्ये सर्वे वंशाः सम्य कमतिष्ठिताः स्युरेवमसिन्पाणवायौ चशुरादिकं शरीरान्तमवयवनातं तत्तवरूप; सवे आत्मा च प्तम्यगाध्रितः | 

इतयं युद्धस्थं वंशत्वमुषपादितम्, अथाक्षरध्यानं विधत्ते- 
तस्येतस्याऽऽत्मनः पाण उप्परूपमस्थीनि स्पदीरूपं मलानः स्वररूपं मासि रोदितमित्येतदन्यचतुर्थम- स्था रूपामेति ह साऽऽह हसो माण्डूकेयः, इति । 

योऽयं “प्राणो वंशः" इति स्तुतिप्रसङ्घेन देहन्द्रियादिंघातरपः सई आत्मो- कस्तस्येतस्य संषरूपस्याऽऽत्मनो य; भाणोऽति तत्रेतदष्मणां स्वरूपम् । शप- सहाख्या अक्षरविशेषा ऊप्माणस्तेपवक्षरविरेपेषु प्राणदषटि कुर्यात् । मातृकापाडे ककारादयो मकारान्ता वर्णाः स्परोपंज्नकासोप्वस्थिदृषटिः । अकारादयः, अकरारान्ता वणः स्वरपन्नकासतेषु ननदः । परज्वाशत्वारो वणां अन्तस्थातज्तकास्ते षु मांस- खोदितसूपं पू्वौक्तत्रयपिक्षया चतु्ेमङ्ञमन्यद्धयातव्य म् । ति 
११. ठ. यमाध्या। रग, घ्. ड. "विधध्या ३ घ. ड दिध्या४्क.ख,.ग “लोक्रि- 

तन्या । ५६. छ. “गवः । ९ क. ख. घ. इ. शरस्य ध्या" । ५ प. ह, सोभ्य । ८क,सख. 
ग, "रूपं सवेमात्मो" ! ९ क. ल. मज्जाः । १०. ह, हितं इ" ¦ 



अध्या ०२ख० १८७) पतरेयारण्यकम् । २०७ 

तदेतचतुथाङ्ध्यानं माण्टुकेय उक्तवान् । शाकस्यस्य तु मते न चतुथध्यानं 
कंतु पूर्वोक्ताङ्तरयध्यानमेवेयेतदरैयति-- 

तयं त्वेव न एतत्पोक्तम्, इति । 
‡ नोऽस्माङरि प्यान्प्रति शाक्येन प्राण उष्मरूपमित्यादि जयमेवोक्तं न त॒ मांप- 

मित्यादिकं चतुथम् । एवं पतति श्राकरयमाण्डूकेयमतद्रयानुपारेण ध्याने विकल्प 
द्रष्टव्यः । 

तत्र श्ञाकस्यमाधिलय ध्यातव्यं गुणान्तरं विधत्ते- 

तस्यैतस्य जयस्यास्थ्नां मज्जां पवेणामिति त्रीणीतः 
षष्टि शतानि जीणीतस्तानि सप्ताविशतिशरतानि 
भवन्ति सप्त च वे शतानि विहातिश्च संबत्सरस्या- 
होराजाः स एषोऽहःसंमानथक्चुभेयः ओोजमयश्छ- 
न्दोपयो मनोमयो वाञख्य आत्मा, इति। 

यान्यस्थीनि स्पर्शेषु ध्येयस्वेनाक्तानि, ये मज्ञानः स्वरेषु ्ययस्वेनोक्ताः, यानि च 
पर्वीण्यष्मघु ध्येयत्वेनोक्तानि, यद्यप्युष्मघु प्राण एव ध्येयत्वेनोक्तो न तु पर्वाणि तथाऽपि 
तस्य प्राणस्य तेषु पर्वसु सचारादमेदविवक्षा द्रष्टभ्या । अस्थ्नां मज्ज्ञा पवैणामिति 
यदुक्त तदेव तस्यैतस्य यस्येति संगृद्योच्यते । अध्थिमज्ञपवैूपस्य त्रयस्य शक- 
लविशेषाः पुरुषरारीरस्येतो दक्षिणपाश्वे जीणि शतानि षष्टि भवन्ति । पृनरपीतो 
वामपार््े जीणि शतानि षष्टिश्च मवन्ति । तानि मिरित्वा सप्र शतान विरात 
सेपचन्ते । संवत्सरस्याप्यहानि रात्रयश्च मिदित्वा विश्लयधिकसप्रश्षतस्ख्यया 

गण्यन्ते । तथा पतिं ख॒ एष पुरुषोऽहःसमानः संख्यया सवत्सरगताहोरात्रपरि- 
मितः । तथा चक्षुःश्रोतरादिभिरुपेतत्वात्तत्तनमय आत्मा । तमेतमहःपमानत्वादिगुणवि- 
रिष्टमात्माने ध्यायेदियैः । 

उक्तोपाप्तनस्य फं दरौयति- 
सय एवमेतमहःसेमाने चक्चमयं श्रो जमयं छन्दोमयं मनो. 
मय वाञ्छयमार्मानं वेदाहं सायुज्य सरूपतां सखो - 
कतापश्चुते पुत्री पुमान्भवति सवेमायुरेति, इतिः । 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे तुतीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ (७). 

१६. इ. 'तव्यगुः। २ क, ख. घ, ड, "स्य सक ।२३ग. घ, ड. संख्यायाः । ४ क. ख 
ति । सोऽद्य । 



२०८ शरीमतसायणाचायंविरचितमाष्यसमेतम्-- [३ततीयारण्यके- 
स बह्माऽदवामहरमिमानिदेवतानां सायुज्यं तादाल्यं सरूपतां एयक्ते प्ति पमा. नरपत्वं सलोकतां समानलोकवातित्वमश्चते प्रानोति । मावनायामलन्तमुत्कपे सायुज्यं 

मध्यमत्वे प्ताङ्प्यं मन्दत्वे सारोक्यपिति ग्यवस्या द्रष्टन्या | तदैतत्सवैमामुष्मिकं फ 
ुत्रित्वारिकं `चैहिकं दरष्टग्यम् ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायैविरचिते माधवीये वेदार्थपरकाश एेतरेयनाह्मणारण्यक- 
भाष्ये तृतीयारण्यके द्वितीयाध्याये प्रथमः सण्डः ॥ १ | (७) 

प्म 

अथ द्वितीयः खण्डः । ( अष्टमः ) 

उपापनान्तरं प्रतिनानीते- 

अथ केण्ठरव्यः, इति । 
र) कोण्टरन्यनामा महषः कांचिदुपाप्तनां वक्तीति शेषः । 

तामुपाप्नामाह-- 
जीणि षटि शतान्यक्षराणां त्रीणि षष्टि दता- 
न्यूष्पणां जीणि षटि दातानि सभीनाम्, इति । 

गकरारदयः स्वरा अक्षरशब्देन विवक्षिताः | ऊरष्पराब्दे दाकारादिवाचकेन वागि व्यजनानि ककारादीन्युषक्षयने । संधिशब्देन स्वराणां व्यञ्जनानां च प् स्परप्तयोगोऽभिधीयते । जषष्ठीलेतदन दवक्पदम् । तथा सति स्वराणां जीणि रतानि षष्टि्ाषिकेत्युक्तं मवति 1 एकस्य सवत्वरस्य पयुत्तरं शतत्रयं दिवपताः, तेषु दिवेपृचायमाणाः स्वरासततपंस्ययैव गण्यन्ते । एवं व्यज्ञनेषु खवर्यञ्जनं- योगेप्वपरि योजनीयम् । अयं न्यायः सयामुपापनायामप्यककपा्गतास्प जैव व्यः । तथा सति चीणीतः षटि शतानि त्रीणीत इत्येषा संख्योपपघते । उपास्यत्वेनामिहितेष्वक्षरोप्मपपिप्वहरादिदृष्टि विधत्ते-- 
यान्यक्षराण्यवोचामाहानि तानि यान्रष्प- 
णोऽवोचाम राजयस्ता यान्त्सधीनवोचा- माहोरात्राणां ते सधय इत्यभिदैवतम्, इति, र्त्मानमहोरत्रतत्संभिर्पं दैवतमभिङ्त्य वर्तत दत्यधिद्ेवतम् । 

४ क
 पि ८८ तस्यै [| व + ------------------ 

द्तच्र पूवमपि “तस्यैतस्य” [दे आ० २ अ० २ ख. १] इत्याशिवाक्यव्या्यानावसरे वतुमुचितम् । तत्रापि पष्टिरतानीति पदद्रयस्य 
----------वानति पदद्वयस्य कतमो शेत्वात् । 

> पजकपिगयनमिय  म र । ) चः क, सप्यमपमत्वे । २ घ, ड, 'मज्जापः | र ग, "जसु । 



अध्या०२ख ०२] एेतरेयारण्यकम् । २०९. 
[द क्ष 

देवतावयवानामह्रादीनां टष्टिय॑थाऽभिंहिता तथा पुरूषरारीरावयवानामस्थ्यादीनां 
हष्टिमपि किपत्त- 

अथाध्यात्मं यान्यक्षराण्यपिदेवतमयोचामास्थीनि तान्यध्यात्मं 
यानूष्पणोऽपिदेवतमवोचाम मजानस्तेऽध्यात्मम् , इति । 

अथ देवतावयवानामहरादीनां दष्टिविधानानन्तरमध्यात्मपुपाप्तकशरीरावयवदि- 
रपि विधीयते ! तत्न सखवरेप्वसिथदषटिर्व्यञ्जनेषु मञ्जटष्टिश्च कतव्या । 

तामेतां मज्नदष्टि प्रशैसति- 

एष हवे संप्रति प्राणो यन्पनञ्जेतद्रेतोन ह वा ऋते पराणा- 
दरतः सिच्यते यद्रा ऋते पराणाद्रेतः पिस्येत पूयेन्न संभवेत्, इति । 

मजेति यदस्त्येष एव संप्रति प्राणः समचीनो मुख्यः प्राणवायुः । तत्कथमि- 
ल्याशङ्कय तदेव स्पष्टी क्रिधते--मज्ाकायमूतमेतद्रेत उत्पत्स्यमानजन्तुप्राणतादा्म्ं 
प्राप्य प्राणद्येण वतेते । अत उत्पादकेन पित्रतुकाठे जनिष्यमाणनन्तोः भ्राणाहते 
गमौशये रेतो न सिच्यते किंतु तदीयप्राणप्तहितमेव रेतः सिच्यते । यदव कदाचिदु- 
त्पत्स्यमानर्जन्तोः प्राणाहते केवट रेतः सिच्येत तदानीं तद्रेतः पयेन्नदयेक्च तु 

पुत्ररूपेण संभवेत् । अतः प्राणत्तहितरेतःकारणमभरततज्ञध्यानं प्रशस्तमित्यथंः । 
स्वराणां व्यञ्जनानां च संधिषु शरीरावयवमंधिष्यानं विधत्ते-- 

" यान्त्संधीनधिदैवतमवोचाम पराणि तान्यध्यात्ममरू , इति । 
यथोक्तमस्थ्या दिध्यानं सरस्याद्वारेण प्रह सति- 

तस्येतस्य जयस्यास्थां मजञ्ज्ञां पेणामिति पञ्चेतथ- 
र्वारिश्च्छतानि पञ्चेतस्तदशी तिदस भवत्यश्ी तिस. 
हसं वा अकंलिनो ब्रृहतीरहरमिसंपादयन्ति , इति । 

जस्थिमँज्ञपवेणां यद्रेतत्रयमस्ि तस्थतस्य यस्य गणना्थीं कृतायामश्चीत्यधिकं 
ससरं सरपद्यते । तयथा.ऽस्थिमजपवेणां प्रत्यक षष्टयधिकङातत्रये सत्ति तानि चीणि 
रातत्रयाणि मिरित्वा नव हतानि सपद्यन्ते । षष्टीनां चये मिदित्वाऽद्चीत्ययिके शतं 
भवति । तदेवमरीप्युत्तरं सदम् । एतच रारीरस्य पाश्वद्रये विमज्य योजनीयम् । 
तथा.योननायामिता दिणपार्े पञ्च शतानि चत्वारिंशच्च मवन्ति । इत उत्तर. 
पार्थेऽपि पश्च श॒तानि चस्वारिशच मवनिति । एवमरीत्यधिकपहश्प्तपत्तो सत्यां 

१क ख. घ. ड. मज्जाद"। २क. ख. घ. ङ, मज्जाटः। ३क. ख ग. "जन्तुप्राः । 

४क. ख. "हितंरे ५ क. मूतेमः। ६ क. ख. ध. उ. मन्जाध्याः । ७ घ. इ. मन्नाप । 
ध. ङ्, यां क्रियमाणाया" । 

न् ५१ 



२१० भ्रीपत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [इतृतीयारण्यके- 

तत्प्स्योपेतास्थ्यादिमतः पुरुषस्याऽऽदित्य पत्वं सेपयते । अके रीयन्त इत्यकटिन 
आदियस्य रदमयः, ते चाशीत्यधिक्र सहस्चं मवन्ति । अतः पुरुषस्य सस्यासताम्या- 
दादिल्यरूपत्वम् । आदित्यस्य रदमीनां सहक्तपंख्या चाऽऽथर्वणिकैराश्नायते- 
८ सहस्ररदिमः शतधा वतमानः प्राणः प्रजानामुदयद्येष सूथः, . इति । तेन च सहखे- 
णारीतिरप्युपरक्ष्यते । किंचेता अस्थ्यादिगताः संख्या बहतीछन्दस्का ऋचः संपा 
महाव्रताख्यमहः पसतरतः संपादयन्ति । त्षिश्वाहनि बाहती तृचा्नीतिर्विद्यते । ताश्च 
बृहतीछन्दस्काः । एवमत्र सेपादनीयाः । पटवरेशदक्षरा तावदेका बृहतीं । तथा सति 
षष्टयुत्तरशतत्रयपरंख्यया दरा बृहत्यः सपयन्ते । तस्यां च सेख्यायां बिगृणीक्रतायां 
चिराहूहत्यः संपद्यन्ते । तदेवं वहतीद्ारेण मह(नतास्यस्याह्ः संपादनाद्यथोक्तप- 
ख्योपेतमस्थ्यादिष्यानं प्रशस्तमित्यथः । 

अथाऽऽध्यातिकपुरुषध्याने गुणविरोषानिधत्ते-- 

स॒ एषोऽक्षरसंमानथक्षम॑यः श्रोच्रमयश्छ- 
न्दोमयो मनोमयो वाज्य आत्मा, इति । 

योऽयमक्षरोपाप्तकः पुरुषः स एषोऽ्रेः समीयते समानपरिमाणः क्रियत इत्य- 
क्षरसमानः । खरेषु ग्यञ्चनेषु तत्परंधिषु च येयमशीत्यधिकमहखप्ंख्या पेयमस्थिष 
मज्नपु पर्वखप्यालि तस्मादयमक्षरैः संमानः समानपरिाणश्चक्षुःश्रोत्रारिव्यवहारोपेत- 
त्वाचध्नुरादिमयदछन्दपतामध्ययनाच्छन्द्मयस्तादश आत्माऽदमित्येवमुपाप्तीत । 

तदुपासननस्य फलं दरोयति- 

स य एवमेतमक्षरसंमानं चध्षुमयं भ्रोजपयं 
छन्दोमयं मनोमयं वाख्ञयमात्मानं वेदाः 
प्राणां सायुज्यं सरूपतां सलोकतामश्चते 
पुरी पञ्चुमान्भवति सवेमायुरेति, इति ॥ 

इत्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे तुतीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
दितीयः खण्डः | २॥८(८) 

परवोक्ताहःपंमानोपा्िफख्वद्यास्येयम् [पे आ० ३ अन २ख०१]। 

इति श्रीमत्सायणाचायेविरचिते माधवीये वेदारथरकाश्च रेतरेयत्राह्मणारण्यक- 
मध्ये तृतीयारण्यके द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥२॥ ८८ ) 

१ क. विकासः! २. इ, "पाते; 



अध्या०२ख०३(९) पेतरेयारण्यफम् । २११ 

अथ तृतीयः खण्डः । ( नवमः ) 

उपासनान्तरं विधत्त- 

, चत्वारः पुरुषा इति बाध्वः, इति । 

बध्वस्य पुत्रो महधिरवक्ष्यमाणाश्चत्वारः पुरषा उपप्तनीया इति मन्यते । 

तान्पुरुषानिर्दिराति- 

शरीर परषदछन्दः पुरुषो वेदपुरूषो महापुरुष इति) इति । 

तत्र प्रथमं परुषं विव्रृणाति-- 

शरीरपरूष इति यमबोचाप स य एवायं दैहिक 
आत्मा तस्य योऽपमश्ररीरः म्ज्ञात्मा स रसः, इति । 

बाध्वनामका वयं महर्षयो य॑ ध्यातव्यं देवं रारीरपुरुषनास्ना कथितवन्तस्तं स्पष्टी 

कुर्म इति शेषः । देह एव दैहिकः स चाहं मनुष्य इति प्रत्ययवे्यत्वादात्मा । तादशो 

योऽस्त्ययमेव स पर्वोक्तः शरीरपुरुषः । तस्य च देहरूपस्य पुरुषस्य खामित्वनान्त- 

वपैमानो योऽयमश्रीरो नाम शरीररहितः प्रज्ञात्मा चिद्रूपः पुरुषः साञ्य रसः 

हारीरपुरूषस्य सारः । तदुमयं ध्यायेदिति तात्यांयः । 

द्वितीयं विवृणेति- 
छन्द परुष इति यमवाचामाक्षरपषमा- 
स्नाय एव तस्येतस्याक्रारो रसः, इति । 

८८ अग्चिमीछे परोदितम् "” [ ऋ० सं० म० १ सू० १ ऋ १] इत्यत्र 

श्रयमाणानामकारगकारनकारादीनापक्षराणां सपाश्नायः स्म्थक्पाठा याजस 

स एव च्छन्दःपरुषशचब्देन विवक्षितः । तस्यतस्य चछन्द्ःपुरषस्य मध्य पारव. 

मकारो रप इति वेदितन्यः । तथा च पूव्रत्राऽऽस्नातम्-- “अकारो वे सवा वाक्पा 

स्पश्चोप्मिमिव्येन्यमाना बही नानारूपा भवतिः: । 

. तृतीयं विव्रणोति-- 

वेद परुष इति यमवोचाम येन बेदान्वेद् ऋुेदं 

यज््वेदं सामवेदं तस्यतस्य ब्रह्मा रसः; इति । 

टके" कथित्पमान्येन मन्ता सावधानेन बेदान्ताञ्चानाति “अमीर [ ० 

स= म० १० १ ऋ० १1] इत्यादिरयशगेदस्तेन होत्रं कतेग्यम्--“हषे त्वा” 

१कृ. ख. एवायं ३ । २ग. नाशरर्हिः। ३क.ख,ध. ड, रो यो मक्रारोवेः। ४्ग 

ष्यूमाज्नाः । ५ ग. *के वेदवित्पुः । 



(य २१२ शीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [२तृतीयारण्यके- 
® (^ रव [तै० स्रं १। १। {| इ्यादयजुरेदस्तेनाऽऽध्व्यवं कर्तन्यम्--"“अप्र आयाहि" इति सामवेदस्तेनोदरात् कतेग्यमिव्यवममेदादिज्ञापकं मानं यदवधा् सोऽयं वेद पुरुषत्वेनोच्यते । तस्यैतस्य वेदपुरुपस्य ब्रह्मा रसो हिरण्यगर्भोपास्स्या दपत्वमभिमन्यमानः पुरुषः सारभूतः ! 

अतर. परघङ्ञाद्धोच्वयद्तृन्यतिरिक्तस्य बह्मार्यस्य चर्मस्य्विनः कंचिद्ि- रोषं विधत्ते-- 
तस्माद्रह्माणं व्रहिप्ठं दुर्वीत यो यज्गस्योरवणं पयेत् , इति । 

यस्मद्रद्याभिज्ञानरूपस्य वेद पुरुषस्य हिरण्यगर्मोपाप्को व्रह्मा रप्तस्तस्माद्रद्य. नामत्ताम्पा्यागेऽपिं बरह्माणम विनं व्रहविषमतिशयेन वेद्॑यगतं कुवीत । ब्रह्म यज्ञस्य संबन्विनपुत्षणं तीत्रगुणं दपं वा द्रष्टं सम्थलादृश्चं कुर्वीत | 
चतुर्थ वित्रृणोति - 

महापुरुप इति यमवोचाम सेव्र्सर एव पध्वरंसयन्नन्यानि भृतान्येकया भावयन्नन्यानि तस्येतस्यासावादित्यो रसः, इति। 
योऽयं संवत्सरः कालालाऽन्यानि भूतानि कानिनिद्रतायुप्काणि प्रागिङ्षरीरा- ण्येक्या गरध्व॑सयन्सस्वकारणेन सैन्यं यथा पतिप्न्ते तथा विनाङयन्मावयन्ु- नरन्यानि कानिचिूतनङरीराण्युत्पादयन्वरते । सोऽयं कालात्मा महापुरुपशब्देन विवक्षितः । तस्येतस्य महापुरपस्यासौ मण्टले ददयमान आदित्यां रसः सारः| यथा टके वृक्षः स्वरनिषटेन रतेन पूणः शोमत एत्रमेते शरोरपरुपादयो यथोक्त रपैः पूणः शोभन्ते । | 
च्ठरः पुरुपा ध्थेयत्यनामिधायरपरं केनिनमुर्यं गुणं प्येयतेन विधत्ते. 

स॒ यश्चायमररीरः पङ्गात्मा यश्चासावादिलय एकमेत- 
दिति विदयात्तस्मासुरूपं पुरुषं प्रलादित्यो भवति, इति । 

शरीरपुरुपपारत्वेनेवं प्रज्ञात्मा जीवोऽभिहितो महापुरुप्तारतेन योऽयमाद्वित्य द्धरोऽमिहित एतदुमयमप्येकमेव वक्तिविति तरि्यात्साक्षात्कारपर्यन्तमुपाक्ीत । यस्मा दुमयोरेकत्वं वास्तवं तस्मा्टोकेऽपि तं तं पुरुषं पति संमुखः सन्नादिलयोऽवतिष्ठते । ` तथा च तेत्तिरीया आमनन्ति--“जप्तावादितयः सव प्रनाः प्रत्यङ्इदेति । तसमा- त्वे एत्र मन्यते मां पत्युद्गादिति इति । 
आित्यमण्डटे स्वशरीरे वस्तैकयसंपादकं मच्मुदाह्रति-- 

तदप्येतदपिणीक्तम् , इति । 
१. तरव कु"! > ड. ुणदोषं प्रमा सुः । 



अध्या ० रख ० ३(९)) एेतरेयारण्यकम् । ॑ २१३ 

तमेतं मन्त्रं पठति- 

चित्र देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याभरः । 
आपा चाद्वापृथिवी अन्तरिक्षं सये आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति, इति । 

अनीकराञ्दो मखवैची सैन्यवाची वा । यदेतदादित्यमण्डङं तदेतदेवानां मखम् । 
स हि व्यवहारहेत॒त्वदिवानां मध्ये मंख्य इत्यथः । सेन्यपक्षे बहुविधरदिमप्मूहसू- 
परमेति व्याख्येयम् । तच मण्ड [चत्र चायनाय पूननायम् । यद्वा त्वाच्च रारम- 

प्रप्ारणन चित्रं देवानां मखमित्यथेः । तदेव चक्षुरिलाङिना प्रपञ्यते--मिन्न- 

वरुणादीनां चक्षःस्थानीयमिदं मण्डलम् । एतदीयेन हि प्रकाशेन प्व देवा 

प्रयन्ति । तच मण्डलं छोकनत्रयमाप्राः स्वेतः पर्णं सद्रतेते । तन्मण्डल्स्यः सूर्या 

जगतो जङ्गमस्य तस्थुष; स्थावरस्यापि प्राणनातस्याऽऽत्मा प्रयक्षस्वहूपामेति 

मन्रस्याथः । 

यथोक्तपुरूषचतुष्टयोर्षसिकैस्य बाध्वस्य वचनमुपपरहरति-- 

एतामनविधं संहितां सधीयमानां 
मन्य इति ह स्माऽऽह बाध्वः, इति । 

दारीरपरुष इत्यायनुक्रमेणेक्तां विधां प्रकारमनुपत्येलनुविधं तथा सम्यकिचतते 

धा्यम।णां संहितां पन्ये चिन्तयामीत्येवं बाध्या मह(रुक्तवान् । 

अध्यात्ममपिरैवं च योऽयमेकः परमात्मा प्येयतवेनोक्तस्तस्य प्रशेप्ाथं प्वेत्र 

ध्येयां द्रोयति- 
एतं छव बद्चा महत्युक्थे मीमां सन्त एतम 

य्आावध्वर्यव एतं महात्ते छन्दोगा एतमस्यापतं 

दिष्येतं बवायावेतमाकाश *एतमप्सवेतमो पधी - 

स्वेत वनस्पतिष्वेतं चन्द्रमस्येत नक्षत्रष्वेत 

सर्वेष भूतेष्वेतमेव व्रद्मेदयाचक्षते ; इति। 

बहवय ऋचो यागप्रयोगाथ येषां होतृणां ते होतारो बह्ढृचाः । ते च यथाक्तम- 

ध्यौ त्ममयिदेवतमेकमेव सन्तं परमात्मानं महस्युक्थं भ्राढ राद ममसिन्त् विचार्- 

यन्ति ध्यायन्तीयर्थः । अध्वयेवस््वेतं परमात्मानमिष्टकाचयनेन नप्पानतजतराजु- 

पाप्तते । छन्दोगास्त॒ महाव्रताख्ये करमेण्येतमुपासते । एवं॑तत्तद्ेदगतकमाज्गप 

चिन्न देवानामदगात्०--ऋ० सं म० १ प° ९, 4 ऋण १{ | 

५ ग. मख्यभि । घ. ड. मुखमि' । २ क. ख. विचिचंः। ३ क. ख. ग, ध्रा धि। ४६ 

ङ. "देवं घ्स्तिमेः । ५ ग. (तयोरेक । 



२१४ श्रीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-- [त्रतयारण्यके- 
भ 

तेः परमात्मन उपास्यत्वमुक्तम् । तथा यागाहहिर्ूतेष प्रथिव्यादिष॒ सक्षमतानतेष 
अताकष्वतं परमात्मान तत्तत्फटकामा उपाप्तते । वेदान्तामिन्नास्त्वेतपेव केदात्मानं 
जगत्करण ब्रह्मल्याचक्षते । तस्माद्रारिलमण्डटे शरीरे च वर्तमानस्येकस्य परमात्मन 
उपाप्तनं प्रश्स्तमिव्य्थः । 8 

तस्य ध्यातन्यान्कांश्िंदन्यान्गुणाविधत्ते- 

स एष संवत्सरसंमानश्श्चमेयः श्रोत्रमयरछ- 
न्द् मयां मनामया बवाञ्जय आत्मा, इति। 

पवत्सरानेष्पाद्केनाऽऽदित्येन सहैकत्वेन चिन्तयमानैत्वात्स एष॒ ध्येय पुरूष 
सवत्सररूपकाठात्मत्तराः । चक्षुमयत्वादिकं पुवेवत्, फटमप्यहःसंमानाक्षरसंमानयो- 
रिव संवत्सरपमानेऽप्युन्नेतन्यम् । 

अतर प्रपङ्गदुपाप्तकस्य परकीये यागे शंप्रनमपवरितं वदति- 
स॒ य एवमेतं सवत्सरसंमानं चक्चमेयं 
श्रात्रमय छन्दोमयं मनोमयं वाङ् 
मयमात्मानं परस्मे शंसति , इति ॥ 

इत्यतरयत्राह्यणारण्यककाण्डे तृती यारण्यके टितीयाध्याये 
त॒र्तायः खण्ड || ( ९ ) 

रट यमात्मान विदित्वास्य यः कोऽपि परार्थं श्ंसतीत्येषोऽनवाद उत्तराः ॥ 
इति श्रीमत्सायणाचार्यविरकिते माधवीये वेदारथप्रकार एेतरेयत्राह्मणारण्यक माष्ये 

तृतायारण्यकं द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ १ ॥ ( ९ ) 
[सरि 

अथ चतुथेः खण्डः । ( दहामः 

इदानीमनूदितेऽथे प्रयवायं दरयति- 
ङषदह अस्य वेदा भवन्ति न तस्यानक्ते 
भागाऽस्ति न षेद सदतस्य पन्थानमिति, इति । 

„ यः परार्थं शंरतयस्य वेदा गुरुमुलादभीता दुग्धदोहा भवन्ति । दोहः क्षीरं तच्च पृतमव दुग्ध निःपारितिमितः परं दोहनीयं किमपि नास्ति । अधाता कदा निष्फडा सवन्तात्यथः । तरेव स्पष्टी क्रियते- तस्य परार्थं शंसनं कृतवतः पुरुषस्याचक्ते गरू- परशमनु पठिते वेदे भागः सौमाग्यं नास्ि। अध्ययननिमितं मुक्तं न निष्प- 
= व ग. तेस्तेरेवमा* । २ ग, शशिदगुणा। ३ धर, ङ, नत्वेन स ए। ४ ग. दसेदिदेः। 



॥ > 

1, , 

अध्या०२ख०४८१०)] एतरेयारण्यकम् । २१५ 

द्यत इत्यर्थः । तथा सुकरस्य पन्थानं पुण्या न वेद्, अथन्ञानमपि न संपद्यत 

इत्यथः । 
क ह 

उक्तेऽथ सवादकं मन््रमुदाहरति-- 

तदप्येतदषिणोक्तम् , इति । 

तमेतं मन्नं पठति- 

यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 

यदीं श्णोत्यटकं शणोति न हि मेद सुकृतस्य पन्थामिति, इति 1 
ॐ 

यो य वेदः सोऽयं यथाञ्ञाख्रमध्येतणां पुरुषाणां सखा खाथबोधेनोपकारितवात् । 

न केवलं पखा किं त॒ सचिविर्दंपि । सचिशाब्दः ससिवाचीं । अत एव शाखान्तरे- 

^ सखिविदम् ? [ तै आ० प्र० २अ० १९ ] इति पटान्ते । यो माणवकोऽ- 

ध्येता सोऽपि वेदस्य सखा भंप्रदायोच्छेद निवार कत्वेन वेदं प्रत्युपकारित्वात् , तादशमु 

पकारिणमध्येतारं वेत्तीति सचिवित् । तमेतमभिन्ञं सखायं यः पुमांस्तित्याज 

परे विनियोगेन परित्यजति तस्य पुरुषस्य वाच्यपि भागो नास्ति अध्ययननि- 

मित्तमपि सुङ्ृतं न विद्यते । यदी णोति यदपि वेदथेश्रवणं तदप्यखकं इणो - 

ल्यीकश्रवणमेव । तत्र हेतुरुच्यते--हि यस्मात्घुकृतस्य पन्थानं न वेद् श्रद्धारा- 

हिल्यादनुष्ठानमार्म न जानाति, तस्मात्तदीयं श्रवणमपि निष्फछमित्यथः । 

त॒तीयचतु्थपादयोरमिप्रायं दशेयति-- 

न तस्यानूक्ते भागोऽस्तिन वेद सुकृतस्य 

पन्थानमित्येतत्तदुक्तं भवति, इति । 
(न्क कप क + + [च् ६ ऋ (क 

इत्थं परा्थरोंसने दोषमािधाय तत्परपङ्गाचयनादीनि त्रीणि निषधति-- 
[क 

तस्मादेवं विद्रामन परस्मा अग्नि चिनुयान्न परस्मे 
महाव्रतेन स्तुवीत न परस्मा एतदहः शंसेत् › इति 1 

` यस्मात्परारथानष्ठनि महान्प्र्यवायोऽक्ति तस्मादेवं बिद्रानष्वयुः पराथ महानता- 

्वमभ्निचयनं न कुयीत् । उद्वाता च महावरताङ्घेन साना पराथ न स्तुवीत । होताऽ- 

पयेतद्हरमहावताख्येनाहोपटक्षितं शं परार्थ न हसेत् । 
~~~

 

यस्तित्याज सचिविदम्०-ऋ° स° म० १० सू ७१० ६॥।. 
~~ 

१२. माग । २ ध. ड. संपादकं। ३. डः. ्बोधनेनो*। ४म. दम् । सः । ५क.ख. 

"राति" ६ घ्र, ड, निन्दति । ७ घ, ड. "ने प्रयवायो भूयानस्ति। ८ घ. इ °त । एवं विद्रच्छं। 



२१६ भरीमत्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्-- [३ततीयारण्यके - 
कचिच्छपनंस्य प्रतिप्रसवं दश्चयति- 

कामं पित्रे वाऽऽचायाय वा दसेदात्मन एवास्य तत्कृतं भवति, इति । 
इत्थं प्रप्त्नाच्छंप्तनस्य विधिनिषेधवुराहतौ । अयास्पायषः परमपृरषार्थप्राधनो- 

पायमुपष्टमायुषोऽलपतवज्ञापकानि कानिचिरर्छिन्युदाहरति-- 
स . यथायमररारः भरज्नात्मा यश्चासावादित्य एकपेतदि- 
त्यवराचाम तां यत्र विहीयते चन्द्रपा इवाऽऽदित्यो दश्यते 
न रर्मयः प्रादुभवन्त खाहिना वोभेवति यथा मक्जिष्ठा 
व्यस्तः पायु; कककुलायगान्धक्रमस्य शिरो वायति संपरे 
ताऽस्याऽञत्मा न विराव जीविष्पतीति विचात् , इति। 

आद्लयमण्डट खरासरं च तत्वमकमेवेति वयं यदबोचाम तदेकं तिरोधाय 
तावारित्यखरासोरपुरुष। यत्र विरहीयेते यदा विमुक्तौ मवतः । वियोगस्य टेज्ञमु 
च्यत चन्द्रबदादिलः शीतरर्िममप्तते न तु दृष्टिप्रतिधातकरा उष्णरदमयः 
पाङ्भवान्त ताददमकमरृष्टम् । तया पज्िष्ठाप्ताम्येन च्यौर्खोदहिता दृश्यते । तदिदं 
दतायम् । पायुद्भार् चाव्यन्तविवृतं भवति न त॒ स्रकोचयितं शक्यते, तदिदं त॒तीयम् । 
ककह्य दाया नाड तत्र याहशो गन्धस्तादशदुगन्धोपेतमस्य श्षिरो मवति | 
तेच रिरः स्वकीयं दुगन्धं वायति द्रदेशे प्रतारयति एतचचतुम् । एतेषामन्यर्व- 
मस्मन्व(म उत्पन्ने सत्यस्य पुरुषस्याऽऽत्मा जीव सपरेतां मता न वितः पर दीर्घ 
काठ जीविष्यतीति निधिनुयात् । 

अस्त्वव [नश्वयः करे तत इत्याशङ्कयाऽऽह-- 
त यत्करणाय मन्यत् तत्टर्बाति पदान्त यख दरक 
₹त सप्र जपदादेत्मत्नस्य रेतस २त्यक्मा यतर 
ब्रह्मा पवमानाते षटद्रयं तमरससपरलयका, इति | 

अरिष्टदशेनेन प्रापनं मरणं नन्रित्यावस्यितः सर पुमाह्धोकिकं वैदिकं वा कर राव सन्मनात्त धारयति तदानीं तत्सर्वं सहसा क्रीत । तावद्धिरम्बपिद्यथं यद्- न्पाल्यादेका विहिता ऋचस्तत्तत्संल्याकाः सर्वा जपत् । 
0 01 दन्त यच०--ऋ० तर्म०९प्० ६७० २१।आद्वित्मनस्य रेतप्तः०- न° पत० म० < पू० ९ ऋ० ३० यत्र बरह्मा पिमान०--्त० स० म० ९. प्० ११३ ऋ० ६। उद्वयं तमप्तस्परि०--कऋ० प° भ १९ स्० ९० ०१०। 

११. नेत्र । २. ड. 'विस्तृतं। ३क. ख. तस्व। ध, ङ तच्चेतत्य।! ग. घ. ङ. तरात्म ।५क,ख. ग. यदि मनः] 

# 
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अरिष्टान्तरं दशयति-- 

अथापि यत्र च्छिद्र इवाऽऽदित्यो दृशयते रथनाभिरिवाभि- 
र्यायेत च्छिद्रं वा छायां पयेत्तद्प्येवमेव विद्यात् + इति । 

अथापि पुनरप्यभ्यदरिष्ठमुदाहियत इति शेषः । यच यदाऽऽदिलयरिद्द्रोपेत 

इव दरयते यथा रथचक्रस्य नाभिः सच्छिद्र मवति तद्रदादित्यस्य मण्डलं: 
सच्छिद्रं प्रतीयेत । यद्रा खदेहच्छायां सच्छिद्रां पयेत् । तदपि तदानीमप्येवमेव 
८ सपरेतोऽस्याऽऽत्मा ” इत्यारम्य ^“ उद्यं तमप्तस्परीत्येक। ”» इत्यन्तेन म्रन्े- 

नोक्तप्रकारमेव विद्यात् । 

अरिष्टान्तरं दशेयति- 
अथाप्यादरशं बोदके बा जिद्यषिरसं वाऽभिरसं 
वाऽऽत्मानं प्येद्विपयस्ते वा कन्याके जिद्येन 
वा इ्येयातां तदप्येवमेव विद्यात् , इति । 

आदर्शा दणस्तेनोदकफेन च प्रतिविम्बयोग्यानि खच्छानि खड्गादिद्रञ्याण्युप 
रक्ष्यन्ते । तेषु द्रव्येषु खकीय देहप्रतिविम्बं जिद्यिरसं कुटिररिरस्कं पर्येत् । 

यद्रा रिरोरहितं पदयेत् । अथवा कन्याके कनीनिके प्रतिबिम्बस्य चक्षगेते शुष्क्ृष्ण- 
मण्डडे विपर्यस्ते वि्यमानपंनिवेशाद्विपरीते । शृङ्मण्डलमध्ये कृष्णमण्डङमित्यो 

, विद्यमानपनिवेश्यस्तद्विपर्ययः कृष्णमण्डलमध्ये दु्मण्डलम् । यद्वा यथावस्थितमाजंवं 

परित्यज्य जिद्येन वक्रत्वेन कनीनिके दर्येयातामर् । तान्येतानि चत्वायरिष्टानि । 
पृनरप्यरिषटान्तरं ददोयति -- | 

अथापिधायाक्षिणी उपेक्षेत तद्यथा बटरकाणि संपतन्तीव 
हरयन्ते तानि यदा न परयेत्तदप्येवमेव विद्यात्, इति । 

रोके सर्वोऽपि परुष्रश्वन्षी निमीद्य नेतरस्यापाङ्गमव्रष्टभ्योपेक्षत नव्रप्तमाप पय. 

तत्तदानीमनभवतो यथा मवति तथादाहियते--बरटरकाणि वतृखानि सूक्ष्माण ड्- 

वणीनि केशोण्टकशव्दामिधेयानि संपतन्तीव सम्यङ्नेत्राननिगेच्छन्तीव पर्वदंश्यन्ते । 

तानि वटरकाणि यदा न परयेत्तदानीमप्यरिषटं विज्ञेयम् । 
अरिषटान्तरं दशेयति-- 

अथाप्यपिधाय कणा उपञुणुयात्स एषोऽ. 
मेरि भञ्वटतो रथस्येबोपब्दिस्तं यदा 
न शृणुयात्तदप्येवमेव विद्यात्; इति । 

१ग्. “रिष्रनिश्चयः। अ। २ घ्, ड, निश्चेयम् । 

२८ 



२१८ श्रीमत्सारणाचायविरचितमभाष्यसमेतम्-- [रतृतीयारण्यक- 

सर्वोऽपि जनः सखफणावुभावप्यङ्गृटिम्यां दढमपिधाय देहमध्ये किंचिचच्छच्द 
शुणुयात्तप्य इष्टान्तदव यमुच्यते । प्रकर्षण ज्वछतो वदनः प्रौढस्य शब्दौ यादो 
भवति, रथस्य त्वरया गच्छत उपब्दिर्घोषो यादो मवति सं एष देहमध्ये श्रूय- 
माणः शब्दस्तादशः । तं यदा न शुणु यात्तदानीमरिष्टं विद्यात्| 

अरिष्टान्तरं दरयति- 

अथापि यत्र नील इवािरंरयते यथा मयरग्रीवा 
मेषे वा विद्युतं परयेन्पेपे वा विद्युतं न पर्येन्महा- 
मेधे वा मरी चीरिव पयेत तदप्येवमेव विद्यात्) इति । 

यथा पयरस्य ग्रीवा टोकेऽतिदायेन नीलवण तद्रत्प्रौटो वदहिज्वंरन्यदा नीद ईव 
दश्यते, तथा मेधरहिते निमे आकाशे केनाप्यन्यनाददयमानां महतीं विद्युतं पश्येत् 
मेषे वा प्रौढे सवैद्यमानां विधुतं स्वयं न पर्येत्, यद्वा वर्षतैमध्ये भूमौ सवे्ा- 
नधकारमापादयम्प्ौो मेषो मध्याह्वादिकाठे कदाचिद्भवति तसिन्मेध मासुरा मरीचीः 
रिवि प्यति, तान्येतानि चत्वार्यरिष्टानि । 

अरिष्टान्तरं दरायति-- 

अथापि यत्र भूमि ज्वलन्तीमिव 
परयेत तदप्येवमेव विद्यात्, इति । 

नयुष्कतृणकाष्ठादिरहिता केवल मृत्तिकैव प्रौदञ्वाायुक्ता यदा दृदयते तद्धानीम- 
रिष्टं विद्यात् | 

उदाहतान्यरिष्ान्युपतंहरति-- 
इति भरत्यक्षददैनानि, इति । . 

इत्येवं .पवमुक्तानि ¢ तो यन्न विहीयते चन्द्रमा इवाऽऽदित्यो दृयते 2? इत्या- 
रभ्य ^“ भूमि ज्वन्तीमिव परेत ” इत्यन्तानि जागरणावस्थायां प्रत्यक्षेण दडयमा- 
नान्यरिष्ठानि विज्ञेयानि । 

वक्ष्यमाणं प्रतिजानीते-- 
(की 

अथ स्वप्नाः, इति । 
® भ जागरणप्रलयक्षारेष्टकथनानन्तरं स्वम्रगता अरिष्टविशेषाः कथ्यन्त इति शेषः ] 

ददापंस्याकानि स्नारिष्टानि दरैयति-- ` 
पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स पनं दन्ति वराह 

"~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~ 0 

१ क. भाभ्यामप्यः । रेग.सयएुादेष. ड. पे सुयम 



अध्या०९ख०४८१०)] एेतरेयारण्यकम् । | २१९ 

एनं हन्ति मकंट एनमास्कन्दयलयाशु वायुरेनं प्रवहति 
सवर्णं खादित्वाऽपगिरति मध्वभ्ाति बिसानि भक्ष 
यत्येकपण्डरीकं धारयति खरैवराहैयुक्तेयांति कृष्णां घेतु 
कुष्णवत्सां नख्दपारी दक्षिणामुखो व्राजयति, इति । 

स्वये प्ताकल्येनात्यन्तं कृष्णवर्णं परषदेहं कष्णवर्गद नतैयुक्तं परयति । स च 
पुरुष आगल्येनं स्वमद्रष्टारं हन्ति स्वम्रमध्ये मारयति । तदिदमेकमरिष्टम् 1 तथाऽ- 
रण्यमध्ये प्रोढो वराह आगत्य मारयति । तदिदं द्वितीयम् । मकेट; कचिदागत्येन 

स्वपरद्रष्टारमास्कन्दयति समन्तान्मूधैपयन्तमारोहति । तदिदं तृतीयम् । अतिशीघ- 
गामी प्रौढो वायरेनं ग्रहीत्वा निश्नरेरो नख्वतमवहति । एतच्चतुथेम् । सवणनिर्भित 

मामरणं छ्ड्ड्क्रादिवद्धक्षयित्वा पूनरपि वमति । एतत्पञ्चमम् । माक्षिकं यन्मधु तदा 
कण्ठमश्चाति । एतत्षष्ठम् । बिसानि पद्मादीनां नाङानि मक्षयति । एतत्तप्तमम् । 
एकपुण्डरीकम् । रक्तवणैमिति संप्रदायः । तच्छिरसि धारयति । एतदष्टमम् । युक्तै 
रश्चवत्ञ्जीक्तैगद मेवराहैवा मरामान्तेरं गच्छति । एतन्नवमम् । नल्दमारी रक्त- 
कुसुमग्रथितक्तग्बी दक्षिंगदिगभिमुखो मृत्वा कांचित्कृष्णवत्सोपेतां कृष्णां धेनुं वान- 
यति देशान्तरं प्रेरयति । एतद शमम् । 

भ एतैर्जागरणस्वप्रणतेररिषैः प्रलापं मरणं निश्ित्यानन्तरं यस्कतेव्यं तददयति- 

स यद्यतेषां किचित्पहयेदपोष्य पायसं 
स्थारीपाकं ध्रपयित्वा रात्नीसूक्तेन 
प्रत्यचं हुत्वाऽन्येनान्नेन -बाह्यणान्भो- 
जयित्वा चरे स्वयं प्राक्नीयात्, इति । 

स पुमनितेषामरिष्टानां मध्ये यक्किमप्यरिष्ठं यदा परयेत्तस्मिन्िने स्वयमुपवापरं 
कृत्वा स्थारीपाकविधानोपेतं पायसं [ श्रपयित्वा ] “८ रात्री व्यस्यदायती ? [ ऋ° ` 
सं०म० १० सू १२७ ऋ० १] इत्यसिमन्सूक्ते प्रतिमनच्रं पायसं हत्वा खगरहे 
निप्पदितेनाननेन यथाशक्ति ब्राह्यणान्भोजयित्वा पश्वाद्धोमशेषं चरं स्वयं 
भराश्षीयात् । एतावता सैपारनीयस्य पुरूषाथस्योपर्थितो विन्नः परिहृतो भवति । 

विघ्नं परिदत्य पश्वात्संपादनीयं पुरुषार्थं ददौयति- 

स योऽतोऽश्रुतोऽगतोऽमतोऽनतो ऽद ऽविज्ञातोऽन दिष्ठः ` 
भोता मन्ता द्रष्टाऽ पोष्टा विज्गाता प्रज्ञाता सर्वेषां 

१क. कृष्णेदं* । २ क. “पि बहिवेम" । ३ क. "ण्ठपयन्तम' । घ.ङ. एकं पुः) ५क, 
घ. ड. न्तरे ग । ६ क. ख. ' प्षिणाभि। ५ क. ख. घ. छ. नन्त्रे प्रे । 



२२० शरीमत्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम् । [रतृतीयारण्यके-- 

भूतानामन्तरपुरुषः स म आत्मेति विचत्, इति ॥ 

इत्य॑तरेयब्राद्यणारण्यककाण्डे ततीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
चतुथः खण्डः ॥ ४॥८( १०) 

कः कृतविघ्रपरिहारः स पुमानिति विद्यादिल्यन्वयः । कथं विद्या दित्युच्यते । यड 
सवेषां भूतानामन्तरपुरूषा बह्यादिस्तम्बान्तानां सवप्राणिनां देहमध्ये तत्तदेहप्ा स्सि- 
त्वेन भाप्तमानः परिपूणेः परमात्माऽत्ति सोऽयं परमात्मा मे मम मुमुक्षोः प्रूष- 
स्याऽऽत्मा खहूपामेत्येवं विद्यात् । प्रमाणेन सतक्षात्कुयात् । तदश्क्तावुपाप्तीते- 
त्यपि द्रष्टव्यम् । अत इत्यादिभिः पदैः सवमूतान्तरं पुरुषं विरिनष्टि--अतोऽस्मा- 
इहन्द्रयावप्तघातादखक्षण इतिं रोषः । अश्रुत इल्यादरिभेः सप्तभिर्विशेषणेरिन्द्िय- 
जन्यक्निय।कम॑त्वं निवारयति । अकारादयो वणाः पैरुचार्यमाणा उदात्तादिस्वरा वह 
यथा श्रन्निन्द्रयण श्रुयन्ते नंवमात्मा श्रत्रेण श्रुतः । यथा पदेद्ियनन्यया गमन 
क्रियया प्रमन्तिर् गम्यते नवमप्ता गतः यथा चतुभनाचुपेता विप्णवादिमूर्तिनेडत्वा- 
मनसा च्यानकाट प्रकरियते नेवमत्ता मतः, स्वप्रकाशत्वान्मनंपोऽमतो न विस्फा- 
1रतः । यथा पुचश्ल्यार तत्स्वामेना नम्यते वही क्रियते नैवमपो नतः, सखतनच्त्- 
त्वत्कनापि न वराक्ितः । यथा नाङ्पीतादेकं रूपं चक्षषा दरयते नेवमपो दष्टः 8 
यथा मनप्ता स।दद्यमान वस्तु स्थाणुचारादिकं विज्ञानराब्दवाच्यया वद्या निश्चीयते 
नैवमप्त। विज्ञातः, सदेहरहितत्वाहच्या न निश्चेतव्यः । यथा जातिगणादियक्ता गवा- 
धादिपदायास्तद्राचकः राठ्दृरादिरयन्ते नेवमप्रावारिष्टः, वाच्यार्थस्य जात्यादेस्त- 
(स्म्मावत् । एते(वराषणरन्दरियकम्यापारविषयत्वं निवारितम् । कथं तद्यत्मा बो च्छु 
राक्यत इत्याशङ्याऽऽत्मनः कमक।र₹कत्वाभवेऽपि तत्तद्यापारकरववेनोपरक्षयितं 
राक्यत इत्याभव्रलय श्राता मन्तत्यारेसप्त विशेषणान्यच्यन्ते । आत्मा विषयो न 
भवति विषया तु भवत्यवातो विषयित्वेनावगन्तव्याः । अत एवान्तयामिब्राह्मणे 
विषयत्वानषधपुरःसर् वेषायेत्वमान्नायते--“ अदृष्टो द्रष्राऽश्रतः श्रोताऽमतो मन्ता.<- 
विज्ञाता विज्ञाता? [ बृह० ३।७। १३ ] इते । अक्षरब्राद्यणेऽपिं त्थ - 
वाऽऽ्नतम्--““ तद्वा एतदक्षरं गाग्वदष्ठं द्रषटशरुतं श्रोत्रमतं मच्रविन्ञातं विज्ञात 2? 
| बृह० ३। ८ । ११ ] इति। कोषितकिनोऽप्यामनन्ति- “न वाचं 
विजिज्ञाप्ीत वक्तारं विद्यात् ? [ कोषी० १।८] इत्यादिना । प्रश्नोपनिष- 
यवि दरनादिक्ियाकतृत्वमान्नतम्-« एष हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता घाता 
1 

१ग. घ. ङ, देति तदुच्यः। २. ड. श्याकारित्वं । ३ क. स. नसा मतो वित्फषएट- 
रितोन।यः।घ्ग. घ् रत्वा + 



अध्या०रख०९८१ १) एतरेयारण्यकम् । २२१ 

रप्यिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः” [ प्रभ्नो° £ । ६ ] इति। 

तत्तदिन्दियावभास्तकृत्वेन तत्तत्कगीत्वव्यवहारो न तु क्रियाश्रयत्वं कतृत्वमित्यमिपर- 
ल्ोत्तरतापनीये पल्यते--“ चक्षुषो द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मन्तो द्रष्ट 

बद्धा प्राणस्य द्रष्टा-मनपो द्रष्टा सवस्य द्रष्टा” [नृ० उ० २] इति। चक्षु 

मीप्तकत्वमपि मापनकरियाश्रयत्वं न भवति किं तु स्वप्रकाराचेतन्यरूपस्य तत्तद्धानां 

नुक्रुस्यनावस्थान सा्तित्वमवति तनेवाऽऽस्नातम्--““ चक्षषः साक्षा श्रोत्रस्य साक्षा 

वाचः साक्ची मनप्तः पराक्षी बद्धे: सा्ची प्राणस्य साक्षी मनस्तः साक्षी सवस्य साक्षः 

[न०उ० २] इति। एवम् ^“ अप्रज्ञा ह्यय पुरुषः" [ ब॒ह० ४।३।६ | 

इत्यादीन्यप्युदराहरणीयानि । यद्यप्यादेष्टा वाष्टति पदद्वयेन वागर्न्यापारकतत्वमवाम- 

धीयते तथाऽपि राजादिवदान्ञापयित्त्वमादेष्टत्वं सेन्यस्याऽऽह येतुयाष्टेकवदचध्व। न 

करत्वं घोष्टत्वमिति विषेक; । विज्ञातत्वपन्ञातृत्वे अप्यवान्तरभेदेन विवेचनीयं । 

देहेन्दियादिम्यः प्रत्यगात्मानं विविच्य विज्ञातृत्वं तस्य॒ च विविक्तस्य प्रङ्ृषटब्रह्म 

पत्वेन ज्ञातत्वं प्रज्ञातत्वम् । समेषां भूतानामन्तरपुरूष इत्यनन ।हेरण्यगमाद्यषाि- 

प्रयक्तमात्मनो नानात्वं निराक्रतम् । तादृशस्य परमात्मनः पत म आत्माति वद्या 

वाक्येन स्वकीयसंप्ारित्वनिवारणाय तादात्म्यमुपन्यस्तम् । ईदग्वस्तुसाक्षात्कार् सति 

देहपातकाङ एव विमुच्यते । तथाविधवस्तृपासने तु ब्रह्मरोकप्रा्तद्धारा क्रमण ॥नमु- 

च्यते । इव्येवमादित्यमण्डलस्थस्वहारीरान्तगतपुरषक्यध्यानप्रस्ज्ग गतान्यरिष्टदशेनानि 

तद्युक्तस्य परमपुरुषाथहेतुमूता ब्रह्मविद्या च पारेसम।पता ॥ 

इति श्रीमत््ायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रेतरेयत्राह्मणारण्यकमाप्य 
भ, ¢ 

ततीयारण्यके द्वितीयाध्याये चतुथेः खण्डः ॥ ४ ॥( १० ) 

अथ पचमः खण्डः । ( एकादशाः ) 

प्राप्तङ्िकं परिसमाप्य प्रकरृतामवापासना प्रकारान्तरण वक्त ब्राततजा ते 

अथ खरिवियं सवेस्ये वाच उपनिषत्सवा हवेमा; 

सर्मस्थै वाच उपनिषद इमां स्वेवाऽऽचक्षते; इति । 
अ (५ द्य 0 

प्राप्तङ्धिकनद्यवेद्ययाक्रथनानन्तयाथङऽथरनय | वक्ष्यमाणोपाप्तनायाः प्रा्तद्नयथः 

छशषब्दः । इयमनन्तरमेव वकष्यमाणापनिषदुपाप्तना स्स्ये वाचः संबन्धिनी । 

कारारिक्चषकारान्तानां मातकामच्रगतानां स्वपा वणोनामत्रीपाप्षनायल्ात् । यद्- 

१ग. "पारे क २क. ख. मुच्यते। ३ क. ख. "सनत्वा 1 ग. सनसंस्वात् । 



२२२ भ्रीमत्सायणाचा्यपिरचितभाष्यसमेतम्-- [रेतृत्ीयारण्यके- 
प्यषिन्नारण्यके प्रोक्ताः सवां अपि संहितोपाप्नाः कत्लवाज्िषया एवं तथाऽपि तद्- 
भिज्ञ पुरुषा इमामेवापनिषदं वक्ष्यमाणामुपासतनामेव सवे्कष्टापाचक्षते । 

प्रतिन्ातामुपाप्तनां ददोयति- 
पृथिन्या रूपं स्पश्ञां अन्तरिक्षस्योष्मणो दिवः 
खरा अग्रे रूपं स्पश वायोरूष्माण आदित्यस्य 
स्वरा ऋवेदस्य रूपं स्पश यजवदस्योष्माणः 
सामवेदस्य स्वराथक्षषो रूपं स्पर्शाः श्रोजस्यो- 
प्माणो मनसः स्वराः प्राणस्य रूपं ॒स्पी 
अपानस्योष्माणो व्पानस्य स्वराः, इति । 

ककारादयो मकारावताना वर्गपञ्चकनिष्ठा वर्णाः स्परपिज्ञकाः । दापपसहाश्चत्वार 
उष्मतप्तज्ञकाः । अकारादय जकारान्ताश्चतुर्दर स्वरपरज्ञकाः । एतेषु स्पर्ोप्मिस्वरेष 
पृथिव्यारिखकद ्ेरग्यादिदेवतादष्टिकगादिवेदटष्टिशवक्षरादीन्ियदष्टिः प्राणादिवाय- 
दृष्टिश्च कर्तव्या | 

अस्या उपाप्तनाया अङ्गत्वेन स्वतन्रत्ेन वा वीणाध्यानं विधत्त-- 
अथ खर्वय द्वा वाणा भवाति तदन 
कृतिरसा मानुषीं वीणा भवति, इति । 

अथ एथिव्यादिभ्यानकथनानन्तरम् । खट्ुदाब्यो वीणप्रति्यभ्रः । इयमसमा- 
मिदङयमाना रीररूपा दैवी देवनिभिता काविद्रीणा वियते । न हि देवव्यतिरे- 
कण क्िदुपीमं देहं निमातुं क्षमते1 या तु गायकैर्घायैमाणा काष्ठमयी कीणासा 
ख मनुप्वाननतत्वान्पानुषा । असा च तदन॒कृतिमेवति । तां द्व 2[णामनर्घत्य 
छतिनप्पादनं यस्याः प्रा तदनुकृतिः, तत्पदसीलर्षः । 

ससर्टपाय। दववाणायाः कष्टनिमिताया मानुषवीणायाश्च परादयं ध्यानाय 
द्रायति- 

यथाऽस्याः शिर एवमपुष्याः रिरो यथाऽस्या 
उद्रमवमयुष्या अम्भणं यथाऽस्यै जिहेवममष्यै 
वादनं यथाऽस्यास्तत्रय एवमपुष्या अङ्खकयो 
यथाऽस्याः स्वरा एवमयुष्याः स्वरा यथाऽस्याः 
स्पश एवममुष्याः सपश यथा हवं शब्दवती 
तञ्जवल्येवमसो शब्दवती तर्बषती यथा ह्ेवेयं 

)¶* तृष्य ।२क.ख.ग. या देवीवीण^। ३ क. ल. तुषीवी'। ग. मनुष्याश्च । 



अध्या०२ख०५९८११)] एेतरेयारण्यकम् । २२३ 

खोपरोन चमेणाऽपिहिता भवत्येवमसो 
खामरन चमणाऽपिदिता , इति । 

अस्या अस्मामिददयमानायाः शरौररूपाया दैव्या वीणाया ऊर्ध्वभागे प्रसिद्धं 
रिरो यथा भवति एवपप्रष्या उपाप्तकरारीराव्यातरिक्तायोः काषठनिर्मिताया मानष्या 
वीणाया उष्वमागे शिरो द्रष्टग्यम् । यो मागो गायकस्य वामांप्रमाप्रिल्यावस्थित- 
स्तत्राखाबुखण्डपेतत्वेन शिरस आकारो ददइयते । तदिदमेकं सादृरयम् । उत्तराण्थापि 
साददयान्येवं द्रष्टव्यानि 1 अस्याः ररीरवीणायाः म्रसिद्धोदरवदमुष्याः काष्ठवी- 
णाया अम्भण वीणादण्डमध्यवपिं च्छिद्रम् । शरीरवीणायामवस्थिता निहा यथा 
सवरोत्पत्तिहेतुस्तथेवायुष्ये काष्टवीणाया हस्तेन वादनं स्वरोत्पत्तिहेतुः । तच््रयोऽङ 
र्य इति पदद्भयं व्यत्यापेन योजनीयम् । अस्याः शरीरवीणाया अङ्कल्यो यथा 
बहुविधा दीधां वतन्ते तथेवापष्याः काष्ठवीणायास्तन्रयो दीधतन्तवः । यथाऽस्याः 
शरीरवीणायाः स्वराः कोष्ठाभिप्ररितवायोः संबन्धिविरोषेणोत्पन्नाः षडनषमगान्धारा- 
दया यथा वतेन्ते तथवापरष्याः काष्टवीणायास्तत्तत्स्थानेप्वङ्कदरिधारणेन षड्जादिस्वरा 
आविभ॑वन्ति । स्वराभिग्यक्तयर्थं यथा शरीरमध्ये वायोः स्पशैविश्ेषाः प्रयत्नात्संप- 
न्ते तथा काष्ठवीणाया अङ्करिस्परविशोषाः प्रयत्नपंपा्याः । यथा चेयं शरीरवीणा 
शब्दवती खरामिग्यक्तिहेतुमृतध्वनियुक्ता तद्वती तर्दैनवती । धमनीभिः शरीरावय- 
वानां दढबन्धनं त्नम् । तथेव काष्ठवीणाऽपि चब्दवती स्वरविशेषाभिन्यक्तिहेतुम्- 
तध्वनियुक्ता | तथा तद्मवतीं तदनेन तन्त्रीणां दृदवन्धनेन युक्ता । यथा चेयं ररी- 
रवाणा छांपशन प्रभ्तरामाधारण चपणाऽपिहताऽञच्छारेता मवति पएवमसा 

काष्टवीणाऽपि छोमशेन व्याघ्रादिचमणाऽऽच्छदिता भवति । 

नन्विदानींतनाः काषठवीणाश्चमेणा न वध्यन्त इत्याज्नङ्याऽऽह-- 

खोमरेन ह स्म वे चमेणा पुरा बीणा अपिद्धति, इति । 
इदानीमत्र चै्मपिधानामावेऽपि पूर्वकाले देवरोकादौ तद्वित इति द्रष्टव्यम् । 

. वीणाघ्यानस्य फठं ददोयति- 
सयो देतां देवीं वीणां बेद् श्चतवदनो भवति 
भूमिपाऽस्य कीतिभेवत्ति यत्र कचाऽऽयां 
वाचो भाषन्ते विदुरेनं त्र, इति । 

यः पुमान्मानुषवीणापराददयानुपैषानपुरःसरमेतां शरीरख्पां देषीं वीणामुपा्ते 

१क.भ्येरि। २ घ. ड. ररीरव्यतिः। ३ क. ख. या मनुष्यवीः। ४ ड, रः । 
५. घ सष्याः क्रा ।६ घ तद्रव्काष् । ५ ष, ड, चमणाअप ॥. 

नि 



२२४ श्रीमत्सायणाचायेषिरचितमाष्यसमेतम्-- [रतृतीयारण्यङे- 

साऽय श्चुतवद्नः सवननश्रात्रप्रिय वदनमुक्तयस्यासों श्रुतवदना विद्वत्सभायां राज. 
सभायां च सवेषां प्रेयतमवचन॑रत्यन्त रञ्ञका मवति । तथाऽस्य कौीतिभयिप्रा ममेः 
पुर[यत्ता भवात । सवस्या मूमावाववाद्न सवऽपे जना एनं विद्यापेक मन्यन्त 

इत्यर्थ किंच यत्र कं च यस्मिन्कसिन्नपि देशो यस्मिन्कस्मिन्नपि मामविश्लेषे 
क[चदाया वदश्चाल्लपर् गतास्तद्नुष्टानपरा बहवः सभायामपवेरय भाषन्तं विदयाप्रसङ्क 
कुवन्ति तन तस्यां सभायमेनं विदुः सवैज्ोऽयमलन्तपण्डित इत्येनमुपाप्तकं स्मरन्ि । 

वीणाध्यानफलोक्तिप्रपङ्गन विद्रतपतमारञ्जनहेतुं मच्रविरोषं विधत्ते-- 
अथातो वाग्रसो यप्यां संसद्यधी- 
यानो षा भाषमाणोवषवा न विर्- 
रुचुषेत तत्रेतागृचं जपेत् , इति । 

अथ वीणोपस्तिंकथनानन्तरं यतः कारणात्फलोक्तिप्रसद्धेन सभारञ्ञनहेतरमन््ो 
बद्धस्याऽतः कारणाद्रग्रसो वाचः ्रारमूतो मच्मोऽमिधीयत इति शेषः । यस्यां 
संसदि विद्त्तमायामधीयानो वेदश्चाखगेष्ठ क्वाणः पुरषो राजप्तमायां बँ डोकि- 
कान्युचितवाक्यानि भाषमाणो वा न विरुरुचषेत विरोषेण रुचिकरः सर्वननानां 
स्का यादि न भवेत्तत्र तस्यां पतमायां रज्ञकत्वसिद्धयर्थमेतां वक्ष्यमाणामृचं जपेत्त 
न्मच््पुरश्चरणादिकं कुर्यात् | 

तामेतामचं दशेयति -- - 

आष़्ापेपाना न कुखीदन्तेः परिषिता पत्रः | 
न (^ क सवस्य वाच इशाना चार् मामिह वादरयदातं वाग्रस्तः, इति । 

रत्यतरयत्राह्यगारण्यककण्डे तरृतीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
पचमः खण्डः ॥ ५॥ ( ११) 

सवेस्थै वाचो वेदशाच्रौकिकोक्तिरूपस्य सवेष्यापि वचनजातस्येशाना 
सामरूपा वाश्वता मां समारज्ञकोक्तिकामदिहास्यां विद्रत्षमायां रानपमायां.वा 
चार शामन पपेरज्ञकं यथा मवति तथा वादयेत् । सधा्रकाक्ति प्ररयतु । कीदशी ˆ 
वा्दक्ता, आषठापिषाना न । उपमार्थो नकरः । ओष्ठद्वयमपिधानं वस्रवदाच्छादनं 
शत्या जहादस्थानगताया वाग्देवतायाः तेयमोष्ठापिधाना । ओ्ठयोराच्छादकवख- 

१ के. ख. भूमौ वेद्वि । २ घ. ठ. देशोऽपि यः । ३क. सखे. कं वदान्ति स्मः। घ ड, रोषमभिधः । ५ क. ख. "त्तिफलक' । ६ घ.ङ. षोवारा।७घ. ड. ध्वा स्तावकाः। <च.ड, णान।९घ. उ. 'मव(षोकोक्ाप्रे। १० ग. षणोक्ति! ११६. ङ. °: पिति; । 

हि 



अध्या०२ख०६८१२)] एेतरेयारण्यकम् । २२९ 

पादृरयमेव न तु मुरयमाच्छादकत्वमिल्यमिप्रेोपमार्थो नकारः पठितः । कुरीदन्तै- 
वैज्वद्धनीमृतेरन्तरारच्छिद्ररहितैदेन्तैः परिता परितो वेष्टिता वाग्देवता । दन्तानां 
विरख्तवे सत्युच्ा्यमाणा वणी आमाप्ता भवन्ति । प॑वि्षैजवत्तीकष्णशब्दो चारणेऽलयन्तं 

' प्री देवतेत्यथैः । अथवोष्टेत्यादिविशे षणर्देवता न प्रशस्यते, करं तु स्वकीयवाचि 
दोष उद्धाव्यते । अस्िनपक्चे नकारो निषेधार्थः । येयं मदीया वाक्तयमेष्ठाम्या 

बहिराच्छादिताऽतः कृीदन्तैः परिवृता वेष्टिताऽतो बहिर्मिर्गता समां रञ्जयितुं न 
पविनीलयन्तं पटुरतः कारणाद्वा्देवते सर्वस्या इत्यादिना त्वामहं प्राथये । इत्येव- 
मुक्तो यो मन्न: सोऽयं वाग्रसः सर्वस्या वाचः पारमूतोऽवगन्तम्यः । 

इति श्रीमत्सायणाचायेविरवचिते माधवीये वेदार्थप्रकारा रेतसेयत्राह्यणारण्यक- 
माष्ये तृतीयारण्यकरे द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ १ ॥ (११) 

अथ षष्ठः खण्डः । ( द्राद्राः ) 

उपाप्तनान्तरं विधातुं प्रनाप्रतिवृत्तान्तमवतारयति- 

अथ हास्मा एतत्कृष्णहारितो वाग्बाह्यणमिवोपोदाहरति, इति । 
अथ यथोक्तसर्वसंहितोपासि कथनानन्तरं न्य॒नातिरिक्तरोषप्तमीकरणा्थं रकिंचित्सं- 

हिताविषयम॒पाप्तनमुच्यत इति शेषः । यथा प्रधानयागष्वनुष्ठितषु पश्चात्छष्टकृदनु 

छ्ठीयते तद्रदिदं द्रष्टव्यम् । हरितस्य पुत्रो हारीतः स च कृष्णवणेस्ताटशः कश्िन्म- 
हषिरस्मै स्वपुत्राय शिष्याय वरैतदकष्यमाणं वाण््राह्यणं वाभूपहितोपास्तिविशेषवि- 
धायकं ब्रह्मणवाक्थपुपोदाहरति । रहस्यतरेन समीपमागत्य कर्णे कथयति । इवश- 
ल्दोऽवधारणार्थोऽनथको वा । संहिताविषयमेव ब्राह्मणं न त्वन्यदित्यथः । 

परतिश्चातं प्रनापतिवृत्तान्तप्रतिपादकं बाद्मणं दशेयति- 

प्रजपतिः परजाः खषा व्यस्ंसत संवत्सरः स च्छन्दीोभिरा- 
त्मानं समदपाचच्छन्दोभिरास्पानं समदधात्तस्मात्सदहिता, इति । 

... सवस्सरः प्रजापतिः काडात्मकः परमेश्वरो देवतिर्यब्बनुष्यखूपाः भजाः सृष्ट 
छयस्व॑सत श्रमेण विखस्तावयवोऽमत् । स प्नरछन्दोभिर्वेदेरात्मानं सर्वावयवंघात- 
रूपं स्वशरीरं सपदधात्म्यश्यरितवन्वेरोक्तपन्नरपाठपरामर्थ्येन स्वावयवपासरं संपा- 
दितवानिव्यथेः । यस्मादयं छन्दोभिः सशरीरं समाहितवांस्तस्मात्समाधानहेतुत्वा- 
च्छन्दःपाठः संहितत्युच्यते । 

१६्. ङ. "वद्टिरॐेर' । २ क, ख. पविः पविवः । ३ क. ख. "तं नान्तं पः। ४ घ्, ढः, 
"गेऽनु । ५. ङ. प्तेपः। ६ क. ख. धय चैत । ७क., ख, ध. ड. ्ञात॒प्रः । 

8 २९ 



२२६ श्रीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्रू- [शतृतीयारण्यके- 

इत्थं निर्वचनेन संहितां प्रशस्य तत्रोपाप्तनविशेषं विधत्ते- 

तस्यै वा एतस्य संहिताये णकारो बं षकारः प्राण आत्मा, इति । 
येय वेदिकशब्दानामविच्छिन्नपाटहूपा संहिता तस्याः संहिताया णकारष्टवग- 

पञ्चमो बमिति ध्यायेत् । कादयो मावसानाः स्पश्ैनामकाः पश्च वगा ये सन्ति 
तेषु मध्यमवर्गस्त्वाटरत्वं युक्तम् । ^“ स्पृष्टं करणं स्पश्चानाम् " इति छक्षणानुप्ारेण 
हदप्रयत्ननिष्पादयाः स्पशवणीः । तथेवोष्मखन्तरभूतस्य षकारस्य प्राणत्वध्यांनं युक्तम् । 
५य उष्णः प प्राणः” [द° आ० ६ अ० २ ख० १] इत्येवमुपाप्तनान्तरे 
रवमभिहितत्वात् । प्राणत्वदिव जीवात्मत्वमपि सेमवति । प्राणधारी हि जीवात्मा । 

यथोक्तणकारषकारध्यानं प्ररेप्तति- 

स यो हेती णकारषकारावनुसंदितमृचो वेद सवां 
सप्राणां सहितां बेदाऽयुष्यपिति विद्यात् ; इति। 

यः कच्चित्परंहितोपाप्तक एतौ णकारषकारौ बट्प्राणत्वेन ध्यातन्यावनुसंहितं या 
या संहिता तां सवीमनुगताविति ध्यायन्नचो वेद्, ऋमूपान्मन्रान्पठेत् । स पुमान्स्वे 
नोपास्यां संहितां श्वरपंहितां प्राणप्ंहितां चोपा्ते। अन्यथोपास्यमाना संहिता इबेखा 
प्राणरहिता च प्रसज्येत । तस्मात्संहिताया आयुष्यस्थान[त्व]मिति निश्चिनुयात् । 

इदानीं गुरुशिष्ययोः प्रभोत्तरमुखेन[ण] णकारषकारध्यानं द्रढयति- 

स यदि विचिकित्सेत्सणकारं व्रवाणींरे अण 

कारारे इति सणकारमेव व्रयात्सषकार बवाणी ३ 
| अषकारारे इति सषकारमेव ब्रूयात् , इति) 

पुव॑न्ये णकारषकार ध्यान रहितानि ंहितोपाप्तनान्युक्तानि। अत्र तु तदयुक्तध्यानमु- 
च्यते । अतः किं प्रशस्तमिति संदिहानः रिष्यो गुरं प्रति प्रच्छति । हे गुरो योऽह- 
मुपाप्तकः सोऽहं णकारध्यानप्तहितं यथा मवति तथा किं संहितामुरयामि 

ध्यायामि किं वा तद्राहित्येन । प्रणकारं वाणी । अणकारा इत्येतत्सानुनापिकं 
्ुतिदयं विचाराथम् । णकारध्यान्तहितायाः संहितायाः प्रशस्तत्वात्तत्सहितं यथा 
मवति तथा संहितां ब्रूह्येव गुरुः त्युत्रं ब्रुपात् । एवं पकीरेऽपि योजनीयम् । ~ 

उक्ताथस्य साप्रदायिकत्वं दर्शयितुं माण्डुकेयस्य वचनमुदाहरति- 
ते यद्रयमनुसंहितपृचोऽधीमहे यच्च माण्डुकेयी- 

# बलरुषहितां म्राणसदितामिति पाठो यन्ततरः । 

१. कारण । २ क. ख.ग. ध्यानमुक्तं । ३. ङ. ्माप्त । ४्ग.्मिर्कि। ५ग 
प्टुतद्र । ६ ग. कारोऽपि। ७ घ. योजनीयः । ‹ 



अध्या०२ख०१(१२)] एेतरेयारण्यकम् । २२७ 

यमध्यायं प्रतरपस्तन नो णकारषकारावुपाप्ना- 
विति ह स्माऽऽह दस्वो माण्डूकेयः; इति । 

तां तां संहितां ध्यातग्यामनुप्राप्य वतत इति णकारषकारध्यानमनुपंहितमित्युच्यते । 
तच्चानुसंहितमनुपंदधानास्ते प्रसिद्धा वयं हष्ठदेहा माण्डूकेयनामका उपाप्तका 
न्रचोऽधीमहे संहितां पठाम इति यदसि । किंच माण्ड्केयीयं शुरवीरेण मण्डूके- 
येन प्रोक्तं निभनादिष्यानस्य प्राणवंशध्यानस्य च प्रतिपादकं पूर्वीक्तमध्यायं मन्थ- 
विशेषं प्रह्पः प्रक्ृष्टध्यानप्तहितं यथा भवति तथा पठाम इति च यदसि तेना- 
भयेन स्ैपंहिताध्यानेन विशेषतो निभूनप्राणवंराध्यानेन च नोऽस्माकं हश्वानां माण्डू 
केयानां णकारषकारौ बरुप्राणदपौवायुषो वा हेतू उपाप्तौ सामीप्येन प्रप्तािदयेवं 
माण्टूकेयस्य वचनम् । 

तद्रच्छाकस्यवचनमप्युदाहरति- 

अथ यद्रयमनुसखंहितमचोऽधीमहे यच्च पाण्डुकेयी- 
यमध्यायं प्रघरूपस्तेन नो णकारषकारावुपाप्ता- 
विति ह स्माऽऽह स्थविरः शाकस्य, इति । 

हखमाण्डूकेयवाक्यवव्याख्येयम् । तदिदं णकारषकारध्यानं सर्वषु यागेषु लिष्टकृ- 
म इव सवाप संहितोपाप्तनाखनुपंधेयमिति तात्पर्याथैः । 
ननु साक्षात्कारपर्यन्तापु सर्वासूपाप्तनासु नैरन्तरयेणोपाक्षनीयत्वान्नितयनैमित्तिककमा- 

नष्ठानोपे प्रत्यवायः स्यादिलयाशङ्कयापाप्तकव्यतिरिक्तविषयं तसत्प्रयवायशालखमुपापत- 
कस्य तुपाप्ननमेव सर्वकर्मेफटप्रापकमित्येतद शंयति-- 

एतद्धस्म वे तद्विदां आहुक्षयः काव- 
षेयाः किमथां वयमध्येष्यामहे किमथां 
वयं यक्ष्यामहे वाचि हि राणं जुहुमः प्राण 
वा वाचं यो दयेव प्रभवः स एवाप्ययः, इति । 

~. ` कवषस्य पुत्राः कावयेषा बहवस्तेषां मध्ये केचित्तदेतद्निद्रांसः पृवाक्तपहितास्व- 
पमुपास्रीना अन्ये केचिच्छाखरान्तरप्रधिद्धं तदेतत्गणं ब्रह्मोपाप्रीना अपरे तु तदेतत 

वैवेदान्तप्रपिद्धं बह्मतक्वं साक्षात्कृतवन्तस्ते च स्वै भिचित्वा परस्परमिदमाहुः । वयं 
स्वै यथोक्तोपाप्रनेन बह्यज्ञानेन च कृतकृत्याः सन्त इतः परं किं प्रयोजनमुदिदय 
नह्मयज्नाध्ययनादिकं वा ज्योतिष्टोमादियागान्वा करिष्यामः । सर्वस्यापि पुरुषार्थस्य 

१ ग. वर्तन्त । २ न. “रूपौ बलप्राणहेतुत्वादुपा । ३ घ. ड. "पायु" । ४ ग. सनायां नित्य + 

.घ. ड, "नस्य नियतत्वा । ५ क, ख. रमा" । ६ क. ख. य॑चस। 



२२८ श्रीमतस्ायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-- [ततीयारण्य 

सेपन्नत्वान्नास्त्यप्माकमध्ययनयागाम्यां प्रयोजनमिल्यः । अथापि श्रद्धाजडानां ' 
तोषाय यद्नुष्ठानमपेक्ष्येत तथाऽपि स्तायंप्राततःकारीनायिरहोतदयव्दस्माकं तश 
दोमद्रयं सवदा प्रवते । तद्यथा कौटैनिस्तारार्थं यदा वेदमधीमहे छोकिकं वा वृत्त 
भाषामहं तदानीमस्मदीयायां वाचि वह्विस्यानीयायां प्राणस्पं होमद्रव्यं जहम 
अथवा यदा तुष्णी भवामो निद्रीं कुमहे तदानीं भाणास्ये वहो च वाग्रपं होमद्र 
जुहुमः । तदेतद्धोमत्वमुष॑पद्यते । वक्प्राण्रोरन्यतये यः पदार्थं इतरस्योद्धव उर्त्पा 
हेतुः स एव कालान्तरे तप्याप्ययो छयहेतुम॑वति । वाच उपरमेण हि प्राणवरृत्तिरुः 
वति तस्या एव वाचः प्रवृत्तो प्राणवृत्तिीयते । एं प्राणस्योपर्मेण वाग्वुत्तिरुद्धः 
तथा प्राणस्य प्रवृत्तौ वाग्वृ्तिर्धिरीयते । सोऽय निरन्तरं पयंयेणान्योन्यस्मिचिख 
हुत्ग्यवदरदशेनहेतुत्वाद्धोम इत्युच्यते । अतः शद्ध नउान्प्रति निलपिद्धो होमो 
स्तीति प्रतिपादनीयम् । विवेकिनं प्रति त॒ नास्त्येव कतैत्यान्तरमिति बोधनीयमिः्यरष 
कौषीतकिनः--“ तथा तस्य प्तायंतनं प्राततस्तनम् ” [ कौ० 1] इल्यरिना यमे 
्तपरस्परहामस्थ ध्ययत्वमामननि । तद्वदत्रपि होमध्प्रानं वा द्रष्टव्यम् | 

इदानीं सहितावियायाः पप्रदानविपिरूच्यते- 

ता एताः संहिता नानन्तेवासिने मव्रयान्नासंवत्स- 
रवासिने नाप्रवक्च इल्याचायां आचार्याः, इति ॥ 

इत्यैतरेयत्राह्यणारण्यकक्राण्डे ततीयारण्यके द्वितीयाध्याये 
प्रः खण्डः || ६।।( १२) 

इति बदछ्चबाह्यणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यके 

दि तीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

इति वदब्रचनब्राह्मणारण्यककाण्डे तृतीयारण्यकं 
समाप्म् ॥ ३॥ 

ताः “अथातः संहिताया उपनिषत्? [एे० आ० ३ अ० १ खण० १] इत्यारभ्य 
प्रोक्ता एता प्रकारपकारध्यानपय॑न्ताः संहितोपाप्तना अनन्तेवासिने श्ाल्लोक्तशिष्य 
रक्षणरहिताय नो पदिशेत् 1 पत्खपि रिप्यलक्षणेषु गुरुप्तमीपे  संवत्तरनिवापतात्पूरवं न॑ 
रयात् । उक्तगुणद्वयसंपत्तावपि यः पुमान्प्रवक्ता न भवति शिषप्यान्त्रोथयितुं साम्या. 
मावादारस्याद्धा प्रवचनं रिष्योपदेकं न करोति ताद्शाय च न व्रूयात् । कितु 

कि गद उना कत? १ ममे ऋ" भम | किमक क कणो नन 

१ क. ख. स्ववेदचि" । २ ग. "काले विस्ताः। क. ख. ्लविस्ताः।1४ घ. इ, श्राया 
कुः | ५, इ. पपाद" ¦ ६ घ. ड. द्रव्यादिदुर्च'। 



अध्या०२ख०६(१२९)] एेतरेयारण्यकम् । २२९ 

शिप्यक्षण्तपन्नाय संवत्परं गुरुपेविने शिष्योपदेशक्षमाय पुरुषाय ब्रूयादिलेवमाचा - 
यक्षणपंपन्ना महान्त आचक्षते । 

आचा्यटक्षणं तेवं स्मयते- 

(आचिनोति च शाल्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचायेस्तेन कीयते इति ॥ 

निरुक्तकारोऽप्याह--"“आचाययः कस्मादाचाय आचारं म्रहयत्याचिनोत्यथी- 
नािनोति बुद्धिमिति वा ” इति । अम्यापतोऽध्यायप्तमाप्त्यथेस्तृतीयारण्यकसतमा- 
प्ल््थश्च ॥ 

(\ @ _ क 

इति श्रीमत्छायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदायप्रकाश एेतरेयतराह्मणारण्यक- 

माष्ये तुतीयारण्यके द्वितीयाध्याये षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ( १२) 

वेदास्य प्रकाशेन तमो हाद निवारयन् । 
पुमर्थाश्चतुरो देयादिद्यातीथेमहे श्वरः ॥ १ ॥ 

इति श्रीपत्सायणाचा्यविरचिते माधवीये बेदायथभरकाशे वद चब्राह्य- 
णारण्यककाण्डभाष्ये त॒तीयारण्यके द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

इति श्रीमद्ियातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य वैदिकमार्भप्रव्तैकस्य 
श्रीवीरवबुक्महाराजस्याऽऽक्ञापरिपारकेन सायणामायेन 
विरचिते माधवीये बेदायेप्रकार एेतरेयारण्यककाण्डे 

तृतीयारण्यकं समाप्तम् ॥ ३ ॥ 

( आदितः समष्यङ्काः-आर० र अध्या० १४ ख० ६० ) 



जथ चतुर्थमारण्यकम् | 

प्रथमोऽध्यायः । 

तत्र प्रथमः खण्डः । 

% यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदैम्योऽचेरं जगत् ] 
निमेमे तमहं वन्दे विद्यातीथमहेश्वरम् ॥ १ ॥ 
कथितोपनिषत्सवा महानाम्न्याछ्यमन््रकाः । 
अरण्याध्ययर्नाधा वै प्रोच्यन्तेऽथ चतुर्थके ॥ २ ॥ 

तेषां च मन्त्राणां विनियोग आश्वछायनसूत्रे दरषट्यः। सर चाऽऽश्रायनः सप्नमा- 
ध्याये एषठयषडहस्य पञ्चमेऽहनि मध्यंदिने सवने मरुत्वतयिश्स्य क्रें निप्के- 
वस्यस्य शरस्य कपि कुवननेवमाह--“ शाक्रं चेत्परं महानाम्न्य स्तोत्रियस्ता अध्य्- 
थकारं नव प्रकृ्या तिन्लो मवन्ति तामिः पूरीपपदान्युपपततनुयातपश्चाक्षरशः पूर्वाणि 
पश्च सवाणि वा यथानिशान्तम् „ इति । अस्य पूर्धैवाक्यस्यायम्ैः -- श्चाकरनामकं 
सामवेदप्रतिद्धं किचित्ामासि तर्चदुद्रातारः प्रष्टस्तोतर्येण गायेयुस्तदानीं महानाश्नी. 
संज्ञया स्यवहियमाणा “ विद्रा मघवन् "” [एे० आ० ४ अ० { ख° १ - 
इत्यादा नवपस्याक्रा चो याः सनि ताः सवी मित्वा स्तोत्रं भन्धितया स्तो्चि 
यस्तृचा ` इत्यभिधीयन्ते । तिपूमिरितप्तमिक्गिमिहिताभिरकेकस्यामृचि निप्पादितायां 
सत्यां प्रकृत्या स्वमावतो नवप्तंखयाका अपिं संपादनेन विस्त ऋचो मवन्ति । तार 
शीस्ता ऋचोऽध्यधेकार्ं शंसेत् । अयिकमर्थं यस्या ऋचः े्मृगध्यथी तामध्यर्ष 
कृत्वा शपेत् । समाश्नतक्रमेणार्षत्रयं पटित्वा तत्रावताय पुनरर्थ, पटित्वा 
तद्न्ते प्रणवं कुयात् । अनेन प्रकरण नवकंस्याक्राः समान्नाता ऋचः शस्त्वा 
ताभिनेवभिकहिमिः सरह ॒पुरीपपदानि संयोजयेत् । अन्तिमिन प्रणतेन सह पठेत् ¦ 
“ एवा ह्यव ” इत्यादयो नव मच्राः फल्पूतिहेतुत्वासुरीषपदानीश्चुच्यन्ते । 
तेषु नवस्वा्यानि पञ्चपतस्याकानि पुरीषपदानि पशचाक्षरशः दांपेत् । तदयथा--(्एवा 

 * एतस्मातमाक् ड, पुस्तकेऽपि िपतयम ठुरणाननमाश्रयाम्बहं सरगन्धवंशि- 
वन््रकील्यंभानम् । उरगाधिपवाग्वियासरद्मीं तरैकेन मुदधेन ठञ्जयन्तम्. इति । 

पे ५ १ 

१क. ख. ना्थतेपरो ।२क. ख. ग. वन्द! ३ ग. छत्तनिः । ४ग, “न्ेवाऽऽ्द् । 
^ ध. ह. श्त्या । ६ ग. -ल्यास्तिलो । ७ ग. रस्परा" ८ क. ख. यदद" 1 ९ क. ख. शटशस्ता । 
घ. ड, दरास्त्चोऽ । १० क, ख. ग, "यमध्यः। ११ घ. ड. श्त्रायक्र । १ ग. त्युच्यते । ते"॥ 



जध्या० {ख०१] एतरेयारण्यकम् । २३१ 

ह्यव '” इति पश्चाक्षराणि पटित्वा सकृदवप्राय पश्चात् “एवा ह्ये" इत्येतानि पच्चाक्ष- 

राणि पठेत् । यद्यप्यत्नोमयत्र चत्वर्येवाक्षराणि दरयन्ते तथाऽपि हिशब्दमेवशब्दं 

च विशिष्टं कीत । तयेोत्तरत्रापि हिशब्दमम्निशब्दं च संधिरहितं त्वा पश्चाक्षरत्वं 

द्रष्टव्यम् | अनेन प्रक्ररेण पश्च मच््रान्पठित्वा पश्चात् ^“ एवा हि शक्र " इत्यादी. 

श्चतुरो मच्रान्मध्ये विच्छेदमक्ृत्वा पठेत् । यदवा सर्वानपि नव मन््रानेतान्यथानिशान्तं 

यथौतमाश्नायमध्ययनपाठक्रमेगैव पठेत् । न तु मनच्रस्य मध्येऽवप्तानं कतन्यमिति । 

सोऽयं सूबोक्तो मच्राणां विनियोगः । 

तत्न नवस्वृक्ष प्रथमाखचमाह-- 

विदा मघवन्विदा गातुपनु शंसिषो दिशः! 

शिक्षा शचीनां पते पर्बीणां पुरूवसो, इति । 

हे मघवन्निन्द्र विद वेत्मि । अचर वेदनस्य कर्मकारकस्य कस्यचिद्विशेषस्यानुप- 

पादनात्सामान्याकारेण सव जानापीलययमर्थो छभ्यते । यस्मात्सर्वजञस्तवं तस्माद्वातु 

यजमानिन गन्तन्यमार्म चिद वेति जानासि । ततो यजमानस्य समीचीनेन मंग 

स्वगं गन्तुं दिशो मागोपुक्तान्दिग्विरोषाननुशंसिषोऽनुक्रभेण शेसोपदिश 1 किंचं 

पूवीणां पूरवतिद्धानां शचीनीं शक्तीनां पते हे पालक पुर परभूत वघ धनं यस्यापतो 

परूषसुसतत्संगोधनं हे पुरूवसो शिक्ष यजमानस्य हितोपदेशं कुर । सर्वशक्तिम्तवेन 

प्रमूतधनत्वेन च हे न्द्र तवं यजमानं समीचीने कर्मणि प्रवतेयितुं तत्फढं दातुं च 

प्रभवसील्यथः । 

द्वितीयामचमाह - । 

आभिष्टुममिष्टिभिः प्रचेतन भरचेतय । 
इन्द्र ुश्लाय न इष एवा दि शक्रः, इति । 

रङ्ृष्टा चेतना ब॒द्धिर्यस्यापौ प्रचेतनः । हे प्रचेतनाऽऽभिर्यजमानेन क्रियमाणा 

मिरभिष्िभिस्तवामीष्टामिः स्तुतिभिः प्रचेतय प्रकर्षेण यजमानपनवां जानीहि । हे 

इन्द्र तवं नोऽस्माकं दुस्नाय धनङामायेषेऽन्रलामाय च शक्र; राक्तेमानेव दि। 

तस्मात्परचेतयानुगहाणेत्यथः । 

तृतीयामृ चमाह-- 

राये वाजाय विवः शविष्ठ वजिचरुञ्जसे । 

% छान्दसो दीर्घो मूले । एवमग्रेऽपि । 

५१. डः ण्ान्ना" । २ क. ख. विदा ग. विदा ल्व 
----------- रतगल 

व म, इख. म. विदा! * भ । २ क.ख.ग. विंदा। ४घ्र. 

ङ. ण्नांपः।५क.ख. हे दृन्द्र पाः। ६ क. रिक्षा । 



२३२ श्रीमतसायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [४चतुर्थारण्यके- 

मदिष्ठ वजिन्रञ्जस आयाहि पिव मरस्व, इति । 
हे वजिवो वञ्रयुक्तेनद्र॒राये धनदभाय वाजायान्रलामाय च प्रपतन्नो भवेति 

दोषः । हे शविष्ातिश्चयेन बल्वन्वजिन्वज्रयुकतेन्द्र, ऋञ्चसे वजयस्यनिषटं परिहरपी- 
त्यथः । हे म॑दिष्टातिशयेन पूज्य वजिन्वजयुकतेन्द ऋञ्चसे सरथा त्वमनिषटं परिह- 
रपि । तस्मात्कारणाद्ायाह्यसिमिन्कमेण्यागच्छ । आगत्य च सोमे पिव । पीत्वा च 
मत्स्व दृष्टो मव । 

चतुथीम्चमाद- 

बिदा रायः सुवीर्यं धुवो वानानां पतिवरश अनु । 
मदि वजिन्नञ्जपे यः शविष्ठ; शूराणाम् , इति ॥ 

ह इन्दर रायो धनस्य सुग्रीयं शोभनपामर्ध्यं विद् वेत्ति जानाति, अतो धनपारा- 
मिन्ञत्वाद्धुवो मृरोकस्य वाजानां तत्रत्यानामन्तानां च प्रतिः पाठ्कमस्ं वँ अनु 
वरया्त्वदधीनान्यनमानाननूगृहाण । हे मंदिष्रातिशयन प्य वचिन्वजयुक्तेनद् 
यस्त्वं शूराणां मध्ये शव्रिष्ठोऽतिशयेन बल्वांस्तादशस्तवमृ्जसेऽनिषटं वर्जयति । यद्राऽ. 
भीष्टं पापयप्ति । “ञ्ञतिः प्रपताधनकममाः इति निरुक्तेऽमिधानात् | 

पञ्चमीमचमाह -- 

यो मदिष्ठ मघोनां चिक्रित्नो अभिनो नय। 
इन्द्रो षिद् तमु स्तुपे वशी दहि शक्रः, इति । 

हे चिकित्वोऽस्मत्सेवाभि्ञेनद्र यस्त्वं मघोनां धनवतां मध्ये मंहिषोऽतिकयेन 
ूज्यस्ताटशस्तवं नोऽस्मानभिनय प्तवेतो धनं प्रापय । इन्द्रः परमेश्वेयुक्तस्त्वं तिदे 
वेत्सि नानाति । अतस्तमु तमपि यजमानं स्तुचे स्तौमि सम्यगविर्दत्तवानिति प्र 
पपि) त्वंतु वशी सकवस्तुविषयवक्षीकारवान् ! अत एव शक्र. शक्तिमान्द। 
तस्मात्तवेतयनमानानुप्रहणं युक्तमित्यषैः । 

पष्ठीमृचमाह् -- 
तम्रतये हवामहे जेतारमपराजितम् । 
स नः पपद्ति द्विषः कतुच्छन्द् ऋतं बत् › इमि ! 

तमिन्दरमूतयेऽस्मदरकषा्थं हवामह आह्वयामः } कोदश्ं स्त्र युद्धेषु जेतारं काप्य. 
पराजितम् । स तादश इन्द्रो नोऽस्माकं द्विषः शत्रुनतिपपेदतिश्चयेन विनाश 
यतु ¡ योऽयं क्रतुरस्माभिरनुष्ठीयमाने यदपि च्छन्दो गायत्थादिकमस्मामिः प्रयु- 
ज्यमान यदयप्य॒तं कर्मफ तत्सर्व ब्रहृत्समृद्धामिति शेषः । 

मी 1 1 लभ्य । "कमम 

१क. ध. उ, "सि महाण" । २क्र, ख. ग, श्यायेक्रः + 



अध्या० १०१] एेतरेयारण्यकम् । २३२ 

सप्तमीमृचमाह- 

इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे नेतारपपराजितम् । 
@ _ (^ ध > क 

सनः पषदति द्विषः सनः पषदति विधः, इति । 

धनस्य सातये खाभाय जयोपेतं पराजयरहितामिन्द्रं हवापह -आहयामः | स 
चेन्द्रो ऽस्माकं शत्रुनतिशयेन विनाशयतु । ये तन्ये स्वयं द्वेषे न कुर्वन्ति तथाऽपि 
सिधोऽस्मामिर्रप्यास्तानप्यतिशयेन विनाशयतु । सतत्र हि वेदेषु “योऽस्मन्दरष्टि । 
यंच वयं द्विष्मः" [केषी २।८] इत्यादौ द्वेष्याणां द्वष्टणां च विनाज्ञः 
प्राथ्यते । 

अष्टमीम॒चमाह-- 

पर्षस्य यत्ते अद्रिवः सन्न आधेहि नो वसो । 
पूतिः शविष्ठ शस्यत श्शे हि शक्र, इति । 

देऽद्विगोऽद्रयः पवैता अस्य सन्तीत्यद्रिवान्, । इन्द्रो हि पवतान्मिनत्ति, अतः 

पर्तेन्द्रयेर्भयमेदकत्वलक्षणः संबन्धः । यद्वाऽद्विरादरणं तद्युक्त हे इन्दर पवंस्यास्म- 
दत्पत्तः पूरविद्धस्य ते तव यद्धन्ति हे वसो निवाप्हेतो, इन्द्र तसिमन्मु्ने घने 
नोऽस्मानाघेहि स्थापय । हे शविष्ठातिर्ययेन बलयुक्त पू्तिस्त्वदीयधनपूरणं शस्यते 

् * ५, ~~~ (5 द्र (न 
सरवैथेनमानैः प्रदास्यते । प्ररोसाप्रकार एव प्रशस्यते--श्चक्रः राक्तिमानिन्द्र इशे टि 
सबैस्यास्मद्रक्षणस्येष्टे खट् । पयं प्रे्ा । 

नवमीमृचमाह - 

नूनं तं नव्यं सन्यसे परभां जनस्य वृत्रहन् । 
म ्\ ॐ, क > 

समन्येषु बमरावहै शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुशेवा अद्वयाः; इति । 

हे वु्रहनवुत्रपातिञ्जनस्य प्रभो सवस्य जन्तोः स्वामिन्नन्यं नूतनं वीपहितादि- 
रक्षणेन पुराणत्वेन व्ितमिन्द्रं तं त्वां नूनमवरयं संन्यस्ते सम्ूनितरां प्रक्षिपामि । 

, असिन्कमणि हविषो भोक्तृत्वेन स्थापयामि । त्वं चाहं चेत्यावामुभावन्येषु परस्परं 
सम्यकपर्रवावेहे । इतरेषु यजमानेष्वहं गत्वा प्रमूतफटप्रदोऽयमिन्द्र इत्येवं प्रत्रवीमि । 
इतरेषु देवेषु त्वं गत्वा प्म्यगनुष्ठाताऽयं यजमान इति प्रनरूहि । यो यजमानोऽस्ि 
सोऽयं दक्षिभाख्पेण दातव्यापु गोषु शुरो गच्छति । उदारः सन्प्रवतेते । इत्येवं 
मदीयं गुणं त्वं प्रतूहि । इन्द्रोऽयं सखा प्रखिषदत्यन्तं लिग्धः । सुशेवः सुप्र सेवितुं 

क ॐ, क, 

शक्यः । अट्या एतत्सदगो द्वितीयो देवो नास्तीत्येवमहं ब्रवीमि । 

हि 0, 

१ क. ख. द््विविधार ।घ. ड. (द्विता धर । २. ड, `दञ्शत्रुघाः । 
1 © 



२३४ श्रीपत्सायणाचायय॑विरवितभाष्यसमेतम् -- [५प्श्वमारण्यके- 

तदेवमृचो नव व्याख्याता; । अथ नव पुरीषपदानि व्यासूयेयानि । तत्न प्रथमे 

पदमाह-- 
५५, अहै, 

एवा हेवेवा हयग्रारइ्, इति । 
८ इण् गतो ? [जदा० ग० प० ] इत्यस्माद्धाताराद्पृतरोननिप्पन्न एवङब्द 

आगमनवाची । हेऽ एवा हेवं सवथा समागच्छ । द्विराक्तः ह्ुतिश्वाऽऽदराया । 
एकारस्य स्थाने छतिरिकारोत्तरा व्याकरण विहिता । 

अनन्तराणि चत्वारि पदान्याह- 

एवा हयेवैवा दीरेन्द्रम् । एवा हछेवैवा हि विष्णारउ । 
एवा हेषैवा हि पूषरेन् । एवा शयेतरेवा हि देवा ३ः, इति । 

प्रथमपदवद्याख्येयम् । 
षष्ठ पदमाह- 

एवा हि शक्रो वक्षी हि शक्रो वर्षा अनु, इति। 
शकर; रक्तिमानिन््र एवा हि, अगतः खट । पसच श्रको व्री हि सर्व 

वस्तुवशीकारवान्खट । तादृशे देवो वरो अनु स्वस्य वदरान्यनमानाननुगहणातु । 
सप्तमं पदमाह- 

आ यो मन्याय मन्यत्र उपो मन्याय म॒न्यवे, इति । 
य इन्द्रो मन्याय मन्यवे मन्तस्यमस्मद्धितं मन्तूमरा यत्ते मागच्छति म इन्द्रो 

, मन्याय मन्त्यमस्मद्धितं मन्यवे मन्तुमुपो अस्मत्तमीष एत्र तिष्ठतू । 
अष्टम पदमाह- 

उपषि विश्वध, इति । 
हे विश्वध विश्वस्य धारकेन्द्रोपेष्यस्मत्समीपे प्रप्रहि । 
नवमं पदमाह-- 

विदा मघवन्विदोभम् , इति ॥ 
इ्येतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे चतुयारण्यङ्े प्रथपाध्याये 

प्रथमः खण्डः ॥ ¦! ॥ 

इति बह्वुचनाह्यणारण्यककाण्डे चतु्थारण्यके 
मथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

इति बहवृचब्राह्मणारण्यककाण्डे चतुर्थमारण्यकं 
समास्म् ५ ९॥ 

१ क, स, घ. इ. व हम ¦२ग. सव्र 

न 1 



अध्या०१ख०१] एेतरेयारण्यकम् । २३५ 
2 
[3 

हे पधव॑न्धनवन्निन्द्र विद् वेत्थ सै जानापि 1 अतोऽ्पद्धितं विद् विद्धि 
जानीहि चित्तेऽवधारय । ॐ, अस्तु श्रेयोऽस्माकमिति रेषः । तदिदं नवप॑ख्या- 
कानामृचां पुरीषपदानां च प्रतिपादकं अन्थजातं यद्यपि कर्मकाण्डे पठितुं युक्त 
तथाऽप्यरण्य एवाध्येतभ्यमित्यमिप्रेय चतुथरण्यकत्वेनात्र पठितम् । 

इति श्रीमत्पायणाचायंविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश्च एेतरेयारण्यकमाष्ये 
चतुथारण्यके प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 

वेदास्य प्रकाद्ेन तमो हाद निवारयन् । 
पुमर्थाश्वतरो देयाद्वियातीथमहेशधरः ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचा्यविरचिते माधवीये वेदार्थपरकाते बह्टचनब्राह्म- ` 
णारण्यककाण्डभाष्ये चतुथारण्यके प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

इति श्रीमहि्यातीर्थमहेश्वरापरावतारस्य वैदिकमागंभरवर्तकस्य 
शरीवीरवुक्महाराजस्याऽऽक्ञापरिपाखकेन सायणामात्येन 
विरचिते माधर्वीये वेदा्थप्रकार एेतरेयारण्यककाण्डे 

चतुथमारण्यकं, समाप्तम् ॥ £ ॥ 

भादितः समश्चङ्ाः-( आर ० ४ अध्या० १५ ख० ६१) 

१ ड, "वन्वल्व*। २क.ख.ग. विदा) ३क. ख. ग. विदा) 



अथ पञ्चममारण्यकम् । 

प्रथमोऽध्यायः । 
त॒त्र परथमः खण्डः । 

वागीशाचाः सुमनप्तः सर्वाथीनामुपक्रमे | 
ये नत्वा कृतकृत्याः स्युस्त नमामि गजाननम् ॥ १ ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेरेम्योऽखिे जगत् । 
निर्ममे तमह वन्दे विद्यातीथमहेश्वरम् ॥ २ ॥ 
एेतरेयनाह्मणेऽस्ि काण्डमारण्यकाभिधम् । 

महात्तप्रयोगोऽस्मिन्पश्चर्मारण्यकोदितः ॥ २ ॥ 
तरिविधं महात्रतास्यं कर्म, एकाखूपं महानाम्न्यत्रयवशूपं पत्रावयवरूपं चेति । 

तस्य तिविधस्यापि होत्रप्रयोग वक्तुमुपक्रमते-- 
महाव्रतस्य पञ्चविशति सामिपेन्यः, इति। 

ननु भरथमारण्यकेऽपि-- “जथ महात्रतमिन्द्रो वे वृत्रं हत्वा” [ए० आ० { अ° 
१.ख० १] इत्यादिना महावतप्रयोगोऽमिहितः, पश्चमेऽपि तस्थेवामिधाने पनरक्तिः 
स्यात् । नायं दोषः । सूत्रतरह्मणूपेण तयोर्विमद्ात् । पञ्चमारण्यकमुपिप्रोक्तं सूत्रम् । 
प्रथमारण्यकं त्वपौरपेयं ब्राह्मणम् । अत एव॒ तताभवादुप्रपश्चन सहिता विधयः 
श्रयन्ते । पञमे तु न कोऽप्यथेवादोऽस्ि । श्राखान्तरगताश्च मश्वा बहव उपरम्यन्ते। 
तस्मात् “ अथेतस्य पमाप्नायस्य  [ श्रौ° सृ० अ १ स० १] इलादिद्वाद- 
शाध्यायीवत् ¢“ महाव्रतस्य पश्चविशतिम् "? इत्यादि प्रश्चमारण्यकरं पूत्रमेष । अरण्य 
एवैतदध्येयमित्यमिप्रेत्याध्येतारोऽरण्यकराण्डेऽन्तमाग्याधीयते । एतसिन्पश्चमारण्यके 
सूत्रकारेण विधीयमानं महाव्रना्यं कर्मं गवामयने सत्रे समुत्पन्नम् । अत एवाध््यु- 
राखायाम्--“गावो वा एतत्सत्रमाप्तत' इत्यादिके गवामयनप्रकरणे--“ देवानां वा. 
अन्तं जग्मुषाम् * इत्यादि केनानुवाकत्रथेण महत्ते समान्नातम् । ननु तस्यामेव 
शाखायां ग्रन्थान्तरे-“श्रनापतिः प्रनाः चष्टवा वृत्तोऽशयत्"? -दत्यनुवाकरेन तदान्ना- 
तमिति चेदास्नायतां नाम तस्याप्यनुवाकस्य मवामयनप्रकरणमतत्वात् । “कवेतान्यहानि 

* अच्राऽऽरण्यकपदाथं एकदेशभूते ऽस्मिन्निल्यस्य्ान्वयः । अयं च नात्तीव समन्नसः। 
तथाऽपि भाष्य एतदृशग्रयोगस्यापि सत््वात्रथंचिदघ्रापि साधुत्वम् । 
पीपी णमी ीीणीणभणणीभण ण ७७ णम 0 1 न्मी मवने १५५. कपो 2 कषः । कं 98। १०. ॥ 

१६. ड. सुज्यव्* 1 २ धृ. दः. "णयोः ३ ग. डः न चैताः । 



[आर ० «अध्या ० १ख०१] एतरेयारण्यकम् | २३७ 

भवन्ति ?' इत्यादिके गवामयनप्रतिपादकेऽनुवाकपश्चके --“ प्रजापतिः प्रनाः सषटवा ? 
इत्याद्यनुवाकः पञ्चमत्वनाऽऽन्नतिः । उद्वात्रवदेऽपे ^“ गावो वै, इत्यारभ्य समा- 
स्नाते गवामयनप्रकरण--““ प्रजापतिः प्रजा अघ्नत " इत्यादिना महाबताख्यमेकम- 

` हराग्नातम् । तचच्च सत्नस्यापान्त्यमहः, उदयनीयाख्यादनितमादहः समनन्तरपरषभाषि 

|, 

त्वात् । तथा चाऽऽपस्तम्बः--“ सरातेष्ठते महान्तम्  इव्येतदहः पसमाप्यानन्तरं 
व्याख्यात उदयनाय ईत्युदयनायाष्यं चरममहः प्रोवाच । तप्मात्सतरे प्तमुत्न्नस्य महा 
तस्य वचनबरत्सत्राहहिरप्यकाहख्पणाहाीनगतत्वेन च प्रथक्प्रयोगो भवति । यथा 
राजसूथोत्पन्नाया अवेषटेवचनाल्यृथगपि प्रयोगः, यथा वा राजसूयोत्पन्नानां चातुमीस्या- 
नाम् « अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिन पुकत भवते 7 इतिवचनन प्रथकप्रयोगस्त- 
दरत् । एकाहत्वपक्त स्वातचपम् । अह्नत्वपक्ष तु पेण्डरीकनाम्न एकादङ्राचस्येदं 

* 

दज्ञममहभवति । तथा चाऽऽपस्तंम्बः--“अभेकेषामम्पैौ साय पश्चाहश्त्वारङछन्योमा 
महानते विश्वनित्वेधृष्ठोऽतिरात्रः " इति पोण्डरीकाहःकछिमुक्तवान् । अथ पत्रे समु- 
त्पन्ने महात्रतं प्रकृतिः । एकाहरूपमहीनदूपं च विकृतिः । अतः य्तगत्य महाच्- 
तस्य प्राधान्येन प्रयोग इहोपदिश्यते । ननु तस्यापि महाततस्य परम्परयाऽमिषटेम- 
विङृतित्वेन सोमयागरूपत्वम्, सोमयागे च स्तो्रशच्नादिवत्ामियेनीनामङ्गत्वा- 
भावात् “ पञश्चविरातिं सामिधेन्यः "” इति विधानमयुक्तमिति चेत् । नायं दोषः । 
सोमस्य पतामिषेन्यपेक्षाराहित्येऽपि तदज्गमृतस्य सवनीयंपरोस्तदपेक्षत्वात् ^ आनर्थ 
क्यात्तदरङ्गषु ” [ माण सू अ० ६ पा० १ प° १८ अपि० ९ ] इति न्यायेन 
प्रधानेनान्वयरहिततेऽपि तद ङ्गान्वयोपपत्तेः ! अतोऽङ्गद्वारा सामिधेनीनां महानतसंब - 
न्धान्महाव्रतस्येति संनन्धवाचिनी षष्ठी युज्यते । पञ्चविंरातिमिति द्वितीया प्रथमातेन 
परिणेतव्या | सापधन्याभषा ऋचः पञ्चविशतिप्तख्याका इत्यथं | सम्यमिध्यते 

ज्वास्यतऽभ्यामिक्गि्ताः सामिषन्यः । तथाचोक्तम्-- ̂“ ऋक्सामिषेनी धाय्या च 
या स्याद्चिप्तमिन्धने ” [अम० को० त्र० व० छो०° २२] इति। सवनीयस्य पशो 
प्रक्षणादृष्वमघ्चयणा प्रेषितो होता सरामिधेनीरनुत्रयात् । तथाचाऽऽपस्तम्ब आह-- 
¢“ उपरिष्टादधस्तात्सवेतशच प्रोक्ष्य वेदं निधाय सामिषेनीम्यः प्रतिपद्यते ” इति । 

तासु सतामिषेनीषु पञ्चमिरातिपंख्याप्रणप्रकारं दरेयति-- 

एकविशतों पागुपोत्तमायाः समिधाऽभिमिति चतस्रः, इति । 

समिधाऽभिम्०--ऋ० प° म० ८ मु० ४४ ऋ० १। 

१ग. च सत्र ।२ख.ग. घ. ड. “स्तम्बो येके । ३ क. ख. छ. “भ्यासां यःपः।४ग. 
घ. सत्रागः । ५ ख. ग. ड. °यस्तोत्रस्य तद्" । ६ ग. ङ. "ततः । ७ ग. ड, "बन्धिवाः । < ग. 
मक्ष । ९ ड, 'तिपाद्यः । 



२३८ श्रीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतम्-- [९पश्चमारण्यके- 
मूखप्रकृतो दरोपूणमाततष्ठो ^ प्रवो वानाः ' [ ऋ सं०म० द पू २७ 

त° १] इलाया ऋच एकादश्चपरंख्याकाः सामिषेनीरूपाः शाखान्तर एकसमिधिद- 
नुवाके समान्नाताः । बृष्टचानां तु तत्र तत्राऽऽम्नाताः । तासामेकाददानां मध्ये 
“ रिः प्रथमामन्वाह तरिरुत्तमाम् ' इति वचनानुषरेणाऽऽब्रत्तौ सत्यां पञ्चदश सप- ' 
यन्ते । ताश्वातिदेशपरम्परया गवामयनगते विषुवन्नामके मध्यमेऽदह्वि सवनीयपरौ 
प्राप्ताः । तातां पञ्चदशानां मध्ये ^ समिध्यमानो अध्वरे ” [ ० से म०३ सूर 
२७ ऋ० ४ ] “ समिद्धो अग्न आहुत" [ऋ० सं° म०९ सू २८ऋ० ९] 
इतयनयोकचोरन्तराढे ^ एथुपाना अमर्लवः " [ ऋ० पं म० ३ पू० २७ ऋ 
4 ] इत्यादिकाः षड़चः परक्षिपणीयाः। तथा चाऽऽग्वलछायन आह--ए्थुपाजा अमर्त्य 
इति षड्वाय्याः प्तामिधेनीनाम्"' इति । सेयमेकर्विंशतिरव्रिवद हग ता महाव्रते चोदकेन 
प्राप्ता । तस्यापेकरविंरतो येयमुपोत्तमा-- “मिद्धो अप्न आहुत" इेवंरूपा तस्याः 
पूवम् “तमिषाऽ्चिं दुवस्यत” [ऋ० सं० म० < पू० ४४ ० {| इत्याया्तस्र 
ऋचः प्रक्ेपणीयाः । तथा च सति पञ्चविंशातिप्ेस्या पूर्यते । 

ता एताः सामिधेन्यो यस्य परोरङ्गं तमिमं ददीयति- 

वैश्वकमंण ऋषभ उपाम्भनीय उपांड, इति । 
५. 

वश्वकम। देवता यस्या वैश्कमेण ऋषभः समर्थे उप॒ समीप आरम्भ- 
नीयः । एेतरेयिणामयं पुः समुचीयते । इतरशालिनां तु विकल्पः । तदेताः सामि- धन्यो न भवन्ति । सक्तदरोशटिपश्वाधानमिति सततद्रोव सामिषेन्यो भवनत । तस्मि नपर याज्यादिमच्रा उपा यथा भान्ति तथा प्रयोक्तव्याः । उपाश्ुरूपस्यो- चरणस्य रक्षणं प्रातिशाख्येऽभिहितम्--“ करणवदरेब्यं मन प्रयोगमुपांड ” ईति । करणवदोष्ठव्यापारयुक्तं न तु मनःप्रयोगमात्म् । तच परैरश्रवणांदशब्दम् । 

अतः प्रातःप्वने होतुः शचं ददीयति- 

आञ्यप्रउगे विश्वजितः, इति । 
यदतदाञ्यनामकं प्रातःपवने होतुः शनं यच्च परडगनामकं तदुमयं विश्वजिः भान पएकाहदत्मन्महावतेऽतिदिरेत् । स॒ च विश्वनिदास्य एदहोऽश्चि्ोमख विकृतिः । अग्निष्टोमे दतुग्रहभक्षणादूष्वं होता निवित्पदान्युच्ा्य॑“प्र वो देवाय | ऋ० पं० म० ३स्० १६० | इत्यादिकमाञ्यनामकं शखं शतेत् । 
१ ग. पाह ।२क.ख.ध्. ड, मण; । तस्मिः । ३ क. ख, भवाति । ४ क, राब्दममनः । ५ ग. 'काहादप्निः । 



अध्या {सल ०१] एेतरेयारण्यकमू | २३९ 
तथा चाऽऽश्वखायन आह “उत्तमेन पदेन प्र वो देवायेत्याञ्यमुपसंतनुयात्” इति । 
वशवेवग्रहणादूस्वम् -“वायुरभेगाः" इत्यादिकं प्रउगनामकं शं तेत् । तदप्या- 
श्खायनेनोक्तम्--“वायुरयरेगा यज्ञप्ररिति सक्तानां पुरोरुचां तस्यासतस्या उपरिष्टा- 

तृचं तच शंसेदवायवायाहि दरेतेति प्रप तृचा द्वितीयां प्रउगे तरिः इति । तदिदं 
शखवयं विश्वजिति चोदकेन प्रातम् । तत्र॒ तदान्यमपोचान्यदाज्यं दूत्रेण परिह 
तम्--“विश्वजितोऽभचि नर इत्याज्यम्"” इति । प्रउगं तु प्राङतमेव । तदिदं विश्वजि- 
द्रतमुभयं महा्ते शं सनीयम् 

भेत्रावरुणादीनां शखविशेषान्ददीयति- 
हात्राथतुर्विशात्, इति । 

मेत्रावरुणो ब्राह्मणाच्छंस्यच्छवाकशचेति अयो होत्रकाः शं्नायाः शचखवि. 
शेषा होत्रास्त(स्तेः)त्र चतुर्विरा्ना(ना)मकदिकाहादतिदेष्टव्याः । मृढप्रकृतो त्वभि- 
ष्टोम मेत्रावरुणस्य “आ नो मित्रावरुणा” [ ऋ० पं० म० ३ मृ० ६२ ऋ 
१६ ] इत्यादिकं शखम् । नाद्मणाच्छपिनस्तु “जायाहि पुषुमा हि ते” [ ऋ9 
प° म० < प्रू० १७ ऋ० १ ] इलादिकं शाखम् , अच्छावाकस्य ““इन्द्राञ्ना आग- 
तम्" [ऋ° स०्म० ६० १२० १] इत्यादिकम् । चतुर्धरो तु तानि 
त्रीण्यपोदयान्यानि विहितानि- ता नः शाक्तं पार्थिवस्य" [ऋ से०म० ९ म्०६८ 
ऋ° २ ] इत्यादिकं भे्ावरुणस्य । “ुरूपङ्त्ुमूतये [ ऋ० सं म० १ प° ४ 
° १ | इत्यादिकं बाह्मणच्छंपिनः, “आ पु ते पिश्चत धियम् [ऋण स° 
म < प्र० ७२ ऋ० १३] इत्यच्छावाकस्य । त एते शख्रविशेषा होश्ब्दाभि- 
धेया महात्रते पठनीयाः | | 

अथ चतुविशाख्यदेकाहादप्यपिकं विशेषं महात्रते द्ीयति-- 
ईङ्यन्तीरपस्युव इति च ब्राह्मणाच्छंस्यावपेत पातःसवने 
तीत्रस्याभिवयसो अस्य पाहीति माध्यंदिनः, इति । 

अत्र प्रातःसवने सर एव ब्राह्मणाच्छंसी रवोक्तम् “शरुरूपकृत्नुम्ः' इत्यादिकं 
पठित्वा पश्चात् “शङ्खयन्तीः" [ ऋ० से० म० १ म्० १९३ ऋ० १ ] इत्या- 
दिकमपि पञ्चचेमावपेत । तथा माध्यंदिने वने स॒ एव ब्राह्मणाच्छी चतुविशा- 
दतिदेशेन प्राप्तम् “आ नो विश्वा पुहव्यः, [ ऋ० स०म < म० ९० ऋ 
९ _। इत्यादिक पठित्वा पश्चात् 'तीव्रस्यामिवयसः" [ ऋ० पं०म० १० म् 

ईह्कयन्तीरपस्युवः० -ऋ० प° म० १० मू० १९६ ऋ० १। तीतरस्यामि- 
वयत्तः०-- ऋ° सं म० १० पू० १६ ऋ° १] 

१क.ख. ड, सूत्रे । २ ड. पितम् । 



२८० भरमत्सायणाचाय॑विर चित भाष्यसमेतम् । [९पञ्चमारण्यके- 
१९० ऋ १ इत्यादिकं पञ्चच पठेत् । जच्रोभयच्र सूक्तप्रतीकामिप्रायेण पश्च. ¢ अ + चमिति कैशचिव्या्यातम् । अन्ये तु “क्च पाद् जद्णे" इतिपरिमाषानुपरिणकेका- मृचं पठेदिति ग्याचक्षते । 

जस्मिनेव शले ब्राह्मणान्तरानुपारेण कंचिद्धिललेषं दयति-- 
जिकदुकरेषु महिषो यवािरमिति स्तोत्रिय एन्द्र 
यष्युष नः प्रातरत इन्द्राय हि व्योरससं अन- - 

प क = ६ सनत ॒प्रोष्वस्मे पुरारथमिलखतो ऽनुर्हपः, इति । 
६ 

सतोच्बन्धी स्तत्रियस्तृचः । “एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रियम् '” इति साम- 
गेरा्नानान्त॒चस्य स्तोत्रियत्वम् । "त्रिकदुकेषु?” [ऋड= सन्म० २ मू० २२ कऋ०१] 
इ्यादिकृचः शचस्याऽऽदो प्रयोक्तन्यः । अनु पश्चाद्ये पठ्यत इति द्वितीयोऽ- 
रुरूपस्तृचः । तस्मिन् “ एन्द्र याहि " [ ऋ ० सं= म० १ प° १३० ऋ० १ | इत्यकप्रथमा । “इन्द्राय हि चोः [ऋ सं म १० मू०.१२७ ऋ० ^ ] 
हृति द्वितीया । “ प्रोप्रघ्मै " [ क० सेनम् १०८ पण १६२ ऋ० १] इति तृतीया । तवित द्वौ तुतौ शच्घ्याऽऽ्दरौ फेदित्य्भः । ` | 

= 

जथ माध्येदिने पततन होतुः शच मरुत्वती विद्योषं दश्च (५ 

पत- 2 

चतुविदान्मरुत्वतीयस्याऽऽतानोऽसत्स मे जरितः 
र सामितेगः पिवा सोममभि यथयुग्र तर्द: कया श्भा 

सवयसः सनीगा मरुत्व इन्द्र॒ छपमो रणाय, इति। ` 
चिपु मरुत्वतीयग्रहेषु मध्ये तृतीयस्य हामात्पूर्वं पर्नीयं मरत्वतीयं शच्च तयन्मू- 

लप्रकृतो “अ त्वा रथम्" [ऋ० प° म० < सू० & < ऋ० १] इत्यादिकं तस्य 
विशवनित्यतिदिष्ट्य त्न्त्यन्ये वििपासैतरिरेषेः सह॒ तन्मरुत्वतीयं महानतेऽतिरेध- 

माः न कथ 9५ क~. ग कयि पी ण ~~ -----~-- --- 

व्रिकटुकेपु०-ऋ० सं० म०र् सू० २२ ० १।दन्द्रयाहि०- ऋण सं 
म० १० {२० ऋ० १ इृनद्रायहि योः ह० पण म० १ सू० १६१. 
ऋ० १ । प्रपवसमे पुरो०-- ० सं० म० १० सू= १३२ ऋ० ! । अतु मे 
नरितः०--ऋ० पं म १०८० २७ ऋ १ । पिबा सरोमममि०--ऋ० 
स० म० ६ सू० {७ ऋ० {। कया श्रुमा स्रवयस्ः-ऋ० सं म०१ स= 
११५ ऋ° {१ । मर्व इन्द्र वृषमः०--ऋ० स= म० ३ सू० ४७ ऋ०१। 

१क. खे. न्ये त्वद । य. नेवं तृनं । घ. न्ये तुचं । २ क, ख. “न्धी टचः स्तोत्रियः । 
प 1 र घ, 2, शदिनसः | । 

(ल 



अध्या० १ख०१] एेतरेयारण्यकम् । ̀ २४१ 

ज्यम् । तस्य चातिदिष्ठस्य परुत्वतीयस्य चतुविंरायत्राऽऽ(१)स्थितान्मरुत्वतीयादातानः 

पुनरपि विस्तारो भवति । तस्मिनिवस्तरे प्रथमम् “अपरत्सु मे जरितः [ ऋ ०सं०म० 

१० सू० २७ ऋ० १ ] इदयेकं सूक्तम् । ““पिवा सोमममि यम्” [ ऋ० सं० म० 
£ सू १८ ऋ० १.] इति द्वितीयम् । “ कया शुमा » [ ऋ० सं म० १ प्रू 
१६५ ऋ9 १ ] इति तृतीयम् । “मर्त्वौ इन्दर" [ ऋऽसं०्म ०३ ०४७ऋ०१ ] 

इति चतुर्थम् । घोऽयमधिकरो विस्तारः । 
तत ऊर्ध्व प्रङ्तेनैव सूक्तेन शस्य समाति दरेयति- 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति परूततीयम्, इति । 

यथा प्रकृतौ “(जनिष्ठाः [ ऋ० सण मन १० पू० ७३ ऋ० १ ] इत्यनेन 
सूक्तेन राख समापितं तथाऽत्रापि तेनैव मरुत्वतीयं शाखं समापनीयम् । 

तत््मा्ेरू्वं होतृकतरकं होमं विधत्त-- 

संस्थिते परूत्वतीये होता विसंस्थितसंचरेण निष्कम्याऽ5- 
क क ~ _ = षत 

ग्रीध्रीये तिस्च आज्याहतीजुदोलयोदुम्बरेण खु्ेण, इति । 

संस्थिते समाप्ते । सम्थक्चरन्त्यनेनेति सेचरो मागः । स च द्िविधः, संस्थितप्ं- 

चरो वरि्तस्थितपंचरश्ेति । स्वने समाधि सदप्तः पश्चिमद्वारेण निगच्छति सोऽयं 

संस्थितसंचरः । अप्तमति तु प्राष्दारेण [ निगेच्छति ] सोऽयं वि्स्थितपतंचरः । तेन 

निष्कम्योदस्मृलो गत्वाऽऽग्री ध्रीये धिष्ण्ये जुहुयात् । 

तत्र प्रथमाहुतेमेन्रमाह-- | 

अनु मामिन््रो अनु मां ब्रहस्पतिरनु सोमा अनु बाग्देव्यावीत् । 
यनु मां मित्रावरुणाविहावतामनु ्यवापृथिवी पूरवहूती, इति । 

इन्द्रो देव इह कर्मणि मामनुगम्याऽऽवीत्; अपतु । एवं ब्हस्पतिसोमसर- 
0) (7 क भ ५ ५ 

स्वतीमित्रावरुणद्यावापृथिव्यो मामवन्तु । पूष ^तदेतसिमन्ित्रावरूणयोरविशेष- 
णम् । यद्रा डिङ्कग्यत्ययेन द्यावाप्रिव्योर्विेषणम् । | 

द्वितीयाहुतेमेन्नमाह- 
आदिलया मा विश्वे अवन्तु देवाः सप्र राजानो 
य उदाभिषिक्ताः। वायुः पूषा वरुणः सामां 
असिः सूर्यो नक्षत्रेरवत्विह मानु; इति ॥ 

ए गी 

जनिष्ठा उमः०-ऋ० सं म १० सू० ७३ ॐ० १। 
नि 

# एतास्मन्मन््रोक्तदेवतासमूहे । 
३१ 



२४२ शरीमत्सायणाचायेविरचितमाप्यसमेतम्-- (५पश्चमारण्यके- 
अदितेः पुत्रा आदिल चाष्टसंख्याकाः। “अष्टौ पुत्राप्तो अदितिः" [ऋ ० सत 

 मे० १००७२ ऋ० ८] [तै० आ० प्र १अ० १३] इति श्रुत्यन्तरात् | 
तद नुक्रमणं च तत्रैवाऽऽस्नायते -- “ताननुकमिष्यामः । मितश्च वरुणश्च । धाता 
चाथेमा च । अश्राश्च मगश्च । इन्द्रश्च विवस्वास्मेलयेते' [ तै ९आ०प्र०१अ० १३] 
इति । त एवं विश्वे सर्वेऽपि देवा मामवन्त । य उदये चान्ये दोकपरकाशानार्थ- 
मभिषिक्ताः सप्तपस्याका आरोगादिनामका राजानः; सन्ति तेऽपि मामवन्तु | 
आरोगाद्योऽपि श्रुत्यन्तरे समास्नताः-- “आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः । सवणे 
ज्यातिषीमान्विमापरः । ते असत सरवे दिवमातपन्ति" [तै आ० प्र १अ० ७ ] 
ईति । तथा बायुरिह कर्मणि मामनुगम्यात्हु । एवं पूषादिष्वपि योजनीयम् । 

[+ ० तुतायाहुतेमन्नमाह- 

पितरो मा विश्वमिदं च भतं पृभ्िपातसे मरतः स्वकाः 
ये अग्निजिह्वा उत वा यत्रास्ते नो देवाः सुहवाः शमे यच्छतेति, इति । 

ये पितरोऽभिष्वात्तादयस्ते मामवन्त्विति शेषः । न केव मामेव, रं त्विदं विश्व प्राणिजातं चवन्तु । प्र्िर्माता येषां महतां ते एशषिमातरः । तथा च मारुत - सूक्ते समास्नातम्--ृ्ेः पुत्रा उपमापो रभिष्ठाः” [ ऋ० सं° म० ५ प° ९८ 
° ^ । इति । तया ब्राह्मणान्तरम् --“ एशिरये वैष यशो मतो हुताः ? (?) 
इति । एञचिरगोमूतिदेवता । तदप्यन्यत्राऽऽभ्नातम्--“ अङ्गिरसो ओ सत्रमाप्तत । तेषां पृरभि्षरमधुगापतीत् ” इति । ते च मरुतः स्वकोः घुष्ट्चनीयाः । ते हि प्रियंगु- चव।दिभिरच्यनते। प्रश्ये दु प्रगवं चरं निकरेन्मरुव्यः » इति श्रुतेः । तादृशा मरुतो मामवन्तु । अञ्चिरव मिह येषां तेऽभरिनिद्वाः । अन्न हुतं हविभक्षयन्तीत्यर्भः । तादृशा देवा ये पतन्ति । उत वाऽपि चयः । यजत्रा यननीया; पीठादो गन्धपु- 
प्पादिभिरम्यचेनीयाः । समर्पितं नैते मक्षयनिति, तादृशाश्च ये सनि। उभयविधा अपि देवा अन्यत्र स्पष्टमाश्नायनते-- ̂  हुतादो वा अन्ये देवा अहुतारोऽन्ये ? इति । तादशा देवा यूय सहाः सुतेनाऽऽहवातुं दक्याः सन्तो नोऽस्मभ्यं शभरं॑सुसं यच्छत । इतिशब्दो मच्रत्रयसमाप्त्यर्भः | | 

हामान्तरं विधत्ते-- 

दक्षिणे माजार्लीये दश्च सुच्युत्तमां चतुर्हीतं तरे 
(क मवदायोत्तरतोऽत्रेरुपनिधाय विहरणपरभ्राति मध्यं- 

© 4 
१ क.ख.घ. इः एवतेवि"। २ क. खनु । उ । ३ घ. श्ियेवेष । ४ ड. र्यँवेष् | + क. ख. प परो । ६ ग. तेोद्रातेति । ७ ग, न्ति । त उ" । 



¦ अध्या०१स०१। ` एतरेयारण्यकम् । २४६३ 

दिने माजोरीयो जागरितो भवति तसिपन्परिवते 
जहाति पराद्धारे बोदग्धरारे वा परागुदग्द्रारे वा, इति। 

` , सदोहविधानयोमध्ये योऽयं दक्षिणोत्तरायतः संचरस्तस्योत्तरमागे यथाऽऽीधीयो 

धिष्ण्यस्तथा दक्षिणभागे मानीीयनामको षिष्ण्यः । तसमिन्दश्चपंस्याका ओज्या- 
हुतीयहोतीलयनुवतैते । तत्रायं प्रयोगप्रकारः । उत्तमां दद्चमामाहुतिमुदिर्य खचि 
जहां चतह तमाज्यं प्रथममवदाय तदाज्यविरिष्टां तां सच मानीटीयस्याग्ेरुत्त- 
रभागे स्थापयित्वा दशश्माहुतेः पृवेभाविनानवाऽऽहूताः सुवेण तृस्मिन्मानाहीये 
जुहुयात् । सत च मानोरीयः परिवृतः परितः कटादिभिराच्छादितो भवति । तत्र 
होमार्थ प्रवेशद्वारं प्रार्च्यीमुदीच्यामेशान्यां वेति चेषा विकसितम् । यद्प्येतद्धोम- 
काटापपूर्वं माजीरीये विहतस्या्चेशिरकाषटं व्यवधानमस्ि तथाऽपि माध्यंदिने सवने 
विहरणकालमारम्य मार्जाढीयपिष्ण्यगतोऽश्चर्यथा न श्ञाम्धति तथा जागरितः काष्ठ- 
प्रक्षेपेण पुनः पुनः प्रज्वालितो भवति । 

तसिमन्होमे प्रथममन्रपाह- 

अभरिरिवानाधृष्यः पृथिवीव सुषदा भूयासम् , इति । 

यथाऽञचि्तीव्रत्वान्न केनापि तिरस्कतुं रक्य एवमहमप्यतिरस्कार्यो भूयासम् । 
यथा च पृथिवी सुष्ठ स्थर्येणावतिष्ठत एवमहमपि भूयासम् । लोभनं. सदोऽवस्थानं 
यस्य मम सोऽहं सुषदा 

द्वितीय मन्रमाह- 

अन्तरिक्षमिवानाप्यं चयोरिवानाध्ष्यो भूयासम् , इति । 
यथाऽन्तरिक्षं पादचारिणा विरोधिना शत्रुणा प्राप्तं न शक्य यथा च दयरोको 

मानुषेण राणा तिरस्कपुमशयक्य एवमहमपि शशात्रुभिरप्राप्तोऽनाधयप्यश्च मुयाप्म् । 
तृतीयं मच्रमाह- 

सये इवामरतिधुष्यशचन्द्रमा इव पुनभूभयासम् › इति । 
~ यथा स्थः स्वस्मादप्यधिकस्य तेजस्विनः प्रतिकूरस्यामावादतिरस्कीर्यो यथा वा 

-चन्द्रपाः कृष्णपक्षे क्षणोऽपि श्कपक्षि पुनः प्रादुमैवति एवमहमपि तेरतिरस्कायं एव 
भूयासम् । केनापि निमित्तेन कदाचित््तयपि तिरस्कारे तत्परिहारेण पुनरप्यूजितो 
भूयासम् । 

१ग. घ. ड. पिश्णियस्तः। २ क.ख. घ, ड. "लीयो धिः। ३ ग. घ. ङ. धिष्णियः। 
४ग. आहुः । ५ग. घ. ड. तीतेः । ६ ध. ड. च्यामीरशाः । ७ ग. घ. ड. "लीये पिष्प्ये 
ग । ८ क, ख. ^स्कारोय' ।. 
॥4। 



२४४ श्रीमत्सायणाचायविरवितमाप्यसमेतम्-- [भपश्वमारण्यके- 

चतुथं मन्रमाह-- 
मन इवायूर्वं वायुरिव श्छोकमभभूयासम् , इति । 

यथा मन उत्तरोत्तरमभिव्रृद्धिकाङ्क्षया प्रयतमानं सत्तत्तत्फशभ्राप्त्या नूतनं ख्पं 
परतिपद्यते, एवमहमप्युत्तरोत्तराभिवरृच्या नूतनो भूयासम् । ` शोकः सेषः } यथा 
वायुराषादाद्रिमाप्ते समृद्रतीरादिदेशे वा खयमुत्तरोत्तराभिन्रद्या संवरणो भवति, ` 
एवमहमपि पुत्रपौत्रादिपंवरूपेणोत्पत्नो भूयासम् । 

पञ्चमं मच्रमाह-- 

अहरिव स्वं रात्चिरिव प्रियो भूयासम् , इति । 
अहर्यया प्रकहोनान्धकारं निवद्य॑वाणिन्यतमेवारिना स्वं धनं संपादयति, एव- ` 

महमपि धनप्तपादको ग्रयासम् । यथा च रात्रिषिश्रामाद्रिमुखहेतूतया भिया, ए- ` 
महमपि सर्वेषां प्रियो भूयासम् । 

पष्ठं मन््रमाह- 

गाव इव पुनभुवो भिथुनमिव मरीचयो भूयासम् , इति । 
यथा मावः संवत्सरे संवत्सरे वत्स्रूपेण पुनरुत्पत्तिमत्य एवमहमपि पुत्रादरिख्येण 

पुनः पुनभूवासम्। यथा चोमामहेश्वरलक्ष्मीनारायणाद्रिमिधुनं तेजसिलेन प्रततिद्धमेव- 
महमपि मरीचयो मरीचिमांस्तेजस्ठी भयासम । 

सप्तमं मन््रमाह- 

आप इव रस आपधय इव रूपं भ्रयासम्, इति । 
आपो यथा रप्रवत्य एवमहं रसो मधूराम्यदिरससंपन्नो श्रूयासम् । ओषषयो 

यथा पक्ताः सत्यो रमणीयशूपयुक्ता टदयन्ते, एवमहमपि रूपं पृिकान्तयाद्विरमणी- 
यरूपयुक्तो भूयासम् । 

अष्टमं मच्रमाह-- 

अस्नमिव विभु यन्न इव मभूययासम् + इति । 
अन्नं यथा भक्ष्यभोज्यटेद्यचोप्यरूपेण विविधं मवति, एवमहमपि चिमुर्षनविया- ` 

सेपत्त्या विविधो भूयासम् । यथा यज्ञो ज्योतिष्टोमादिः खर्गादिफटमरदरानि समर्थः 
एवमहमपि प्रभूः पत्रोत्शत्यादिपोषणे समर्थो भूयासम् । 

नवमं मन््रमाह- 

जष्मेव ोके क्षत्रमिवे भियां भूयासम् › इति । 
यथा ब्रह्म ब्राह्मणो लोके शरेष्ठ एवमहमीप रेषो भूयास्तम् । यथा क्षत्रं राज्यं 

गनाश्वादिशरियामधिपतिः, एवमहमपि सर्ैसेपदरामपिपतिभूयासम् । 



अध्या ० १ख०१] एेतरेयारण्यकम् । २४५ 

अथ सावि चतु्हीतिनाऽऽन्येन होतुमेच्रस्य प्रतीकं दशरेयति- 

यदग्र एषा समितिभवातीति; इति । 
मोऽयं मन्नः संहितामन्ये द्र्टभ्यः । इतिशब्दो दराहुतिमन््रपतमाप्त्यथः । 
अस्मिन्दश्चमे मनर शाखान्तरगतस्य पाठस्यानुपदियतां ददेयति- 

अत्र विभनाथ वौथेति जीण्यनन्वृ चम् , इति । 
५८ यद्र एषा ” [ ऋ० पैर म० १० प्र्० ११०८ ] इत्यस्यामृचि त्रीणि 

पदानि शाखान्तरेऽन्यथा पठितानि । तान्यनन्वुचमृगनुप्तारौणि न भवन्ति । कानि 
तानि पदानीव्याश्ङ्कय प्रददयैन्ते--अतरेत्येकं विभजायेति द्वितीयं वयेति तृतीयम् । 
तस्यामचि “ रत्ना च यद्भिमजापि स्वधावः ! इति तृतीयः पादः) तस्य चायमथः- 

हे स्वधावोऽन्नवन्नरे रत्ना च यद्रत्नान्यपि यानि विभजाप्ि प्रथक्ररोषीतिं । तस्मिन्पद्ं 
रत्नानामनुवादयोतनाय यच्छन्दोऽपेक्षितः । अभ्ेरेकस्य संगोध्यमानत्वाद्विमजापी- 
ल्येकवचनमयेक्षितम्, अतस्तदुमयमगनुसारि । शाखान्तरे तु तदुमयं परिलयञ्यात्न विभ- 

जायेति पदद्वयं पठितम् । तद्रयमगनप्तारि न भवति, यथोक्तानुवादाभावात् ) बहूव च- 

नाम्वितत्वाचच । तथा चतुर्थपाद एवमाश्नायते--“ मागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात् " 
इति । तस्यायम्ैः--हेऽगेऽत्रािन्कमेणि नोऽस्माकं वसुमन्तं मागं बहुधनोपेतं मागं 

वीताद्धिशेषेण प्राप्रहि संपादयेति । तसिन्नपि पदे शाखान्तरीया वीथेति पठन्ति, 

तदपि पर्थवदयुक्तम् । तन्ति हि भेति)दे तत्न तत्र दाखान्तरपाटदूषणानि बदूनि । 
तथहि--“' बृहस्पति हविषा वृधातु ? इत्यसिमिन्मन््रे हविषा विधरिति शाखान्तर 

पाठः } स च यज्ञे नेष्फस्येन दष्ट इत्यभिप्रेत्य ब्राह्मणे स्मास्नायते--“यदनयाद्धिषे- 

रिति यज्ञस्थाएमच्छेदवृधात्िलयाह यज्ञस्थाणुमेव परिवृणक्ति ” इति । एवं “* यदन्न 

त्वपावप्ताने ” इत्यादि कपुदाहायेम् । 

जीरीयहोमादृष्वमुप्यानं विषत्ते- 
अचर तिष्न्नादिद्यमुपतिष्ठते पयावत्ते परदक्षिणमाहत्य- 
तेभरैवास्वादाकारैरे्ेवा३े इदं मधू इदं मधु । इमं 
तीव्रसतं पिबा इदं मधूरे इदं मध्विति च; इति। 

अचर मा्जाडीयैस्य समीपे तिष्ठन्प्राद्ख आदित्यपरपतिषटेत । यदा त्वादित्य 

पश्चिमायां दिशि पयावृत्तस्दा सखयमपि प्रदक्षिणं यथा भवति तथा पयावृल्य पा्च- 

यद्घ् एषा०-ऋ० स्ष० म० १०० ११ ० <। 

१ क. ख. नन्तरे वी" । २ ग. "यात्सुखाव । ३ ड. ^त्सूयाव" 1४ क. ख. घ. ड. नेया । 

५ग. घ. ड. "यस । 



२४६ भीमत्सायणाचा्विराचितभाष्यसमेतम्-- [५पञचमारण्य- 
माभिमूख एतेः पूर्वोक्तैः “ अभिरिवानाधृष्यः ” इत्यादिमिदशमिरगतरहोमार्थापादित- स्वाहाकाररहितेरपति्ेत । प्राङ्मुखोपस्थानेऽप्येत एव मन्ना; । वक्ष्यमाणमचरानत- रेण परह पमुच्यार्थश्चकारः । तच मच्रान्तरम्--“ एद्येव '” इत्यादिकम् । हे आदि- देद्ेवास्मान्धरति स्ैथेवाऽऽगच्छ | द्रादाहाना्था छरति; । आगमनप्रयोजनमुच्यते-- इदमस्मामिरदीयमानं हवि मधुरम् । एतिरिरुक्तिशत्युमयमादरार्थम् । तदेव हविः पनर्विशेषाकारेण निरदिंरयते--इमं पुरतो वर्षमानं तीत्रसुतं तीरेण बहुभन्रपूक्तपभरयो- गेणाभिष॒तं सोमरपरं पिव । षति पवाक्रयावृत्तिश्ेत्येतदत्यन्तमादरारथम् । इति. शब्दो मन्रप्मप्त्यधः । चराब्दः पूर्वमचः प्रह समुचयार्थः । 

आदित्यापस्थानदूर्ध्वं दापीविषयं पेषं विधत्ते - 
ष्याः संशास्ति पूर्णकुम्भास्तिस्लोऽवमाः पटुत्तमाः, इति । 

वक्ष्यमाणकर्मा्थं या दास्यः प्रेषणीयास्ता दासीः प्रेषयेत् । ताश्च दस्य उदकपुण- इम्भयुक्त। भवन्ति । तातां दाप्तीनां त्ित्वमधमः पक्षः । षट्तस्येत्तमः प्तः । तातां प्रेषणे मन्नमाह- 
इ्मं॒पिष्ण्यमुदकुमे च भैः परदक्षिणं परि- 
वनाथ दक्षिणे; पाणिभिर्दक्षिणानृरूनाघ्नाना 

. एवारे इदं मधूरे इदं मधति वदत्यः | इत्यतरेयत्राह्यणारण्यककाण्डे पश्चमारण्यकरे प्रथमाध्याये 
भयमः खण्डः; ॥ १॥ 

अथ. दवितीयः खण्डः । 

ष, उपाङृते स्तोत्रे त्रैधं निनयाथाभोत्तर 
च माजालीये शेषमन्तेदि, इति । | हे दास्य इमं मा्नाटीयास्यं विष्णं तत्र स्थापितमे कमुद्कुम्भं च तरवां प्रद क्षिणी कुरत । र कुर्वत्यः, प्रदक्षिणीकरणकाडे खसखरिरस्यवस्थितानुदकुम्मान्वाम- हस्तेरवष्टम्य दक्षिणैः पाणिभिः स्कीयानूरूस्ताडयन्त्यः । पुनरपि किं ुर्वत्यः, तस्मिन्का एहीत्यादिमन्रमागं बदल्यः पन्य; । अयं च भागो होतुरादित्योपस्थाने ग्यास्यातः । अयं वोक्तो मन््रा्थरूपः मयोगस्तेत्तिरीयैविसप्टमाम्नातः--“उदकुनमा- नभिनिधाय दास्यो मानाहीयं परिनृत्यन्ति पदो निधतीरिदं मधु गायन्त्यः” इति ॥ इति श्रीमत््ायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रेतरेयाह्मणारण्यक- भाष्ये प्श्चमारण्यके प्रथमाध्याये प्रथमः 
~ 

१के.ख. मर्थेया। २क.ख  प्रन्तीरि। 



अध्या०शख०२] ` पेतरेयारण्यकम्। २४७ 
$ 

हे दास्यो यूयमेतावत्कृत्वा तत उर्वैमध्वरयुणा स्रामगान्प्रति स्तोत्रेऽनज्ञापिते सरति 
स्ख ङरम्भस्थितमुदकं त्रेधा विभज्यः प्रदशघ्रये सिञ्चत । अयं दक्षिणो मार्नीरीय एकः 
प्रदेशः । उरो माजाीयो द्वितीयः प्रदेशः । उत्तरमानाटीयो नामाऽऽग्ीध्रीयो 
धिष्ण्यः | तत्रोभयत्र पिक्तस्योदकस्यावरिष्टं मागं वेदिमध्ये सिञ्चत । इतिश्चव्ड इमं 
पिष्ण्यमित्यादिमच्रसमाप्ल्यथेः । अनेन मन्त्रेण दाष्ठीः प्रेपितवतो होतुरुत्तरवेदि्थानी- 
यस्य चिल्या्ेरवयवोपस्थानं विधातव्यम् । 

तत्न रिरप्र उपस्थानं विधत्ते- 

परदक्षिणम निष्करम्याग्रेण यूषं पुरस्तासलयञ्खस्तिष्ठनपेः 
शिर उपतिष्ठते नमस्ते गायत्राय यत्ते शिर इति, इति । 

मानारीयमभ भदक्षिणं कुवतिष्करम्याभिचिदयां दक्षिणेन गत्वा यूपस्य पू्व- 
भागे चिलः पुरस्तात्स्वयं प्रत्यञ्छखस्तिष्टन्नमस्त इत्यादिमन््ेण तस्यः शिरो- 
भागमुपतिष्ठेत । हेऽ ते तव गायत्रं सताम रिरोहूपेण वतते तस्मै भायत्ररूपाय 
िरपे त्वदीयाय नमोऽस्तु । गायत्रपा्नः रिरोरूपत्वमध्वयुणा तदुपस्थानादवगन्त- 
व्यम् । तथा चान्यजाऽऽस्नायते--'गायत्रेण पुरस्तादुपतिष्ठते, इति । नमस्त इत्या- 

दिमन्रप्तमाप्त्यथं इतिशब्दः । 

दक्षिणपक्षस्योपस्थानं विधत्ते -- 

तेनेव यथेतं भत्ये्य दक्षिणगुदद्छखः पक्षं 
नमस्ते राथंतराय यस्ते दक्षिणः पक्ष इति; इति । 

येन मार्गेण पूव्यां दिशि गतस्तव मरगिण प्रतिनिदरूल्य दक्षिणस्यां दिशि स्वयमुद- 
खखस्िष्ठित्यायेदक्षिणं पक्षं मन्रेणोपतिष्ठेत । तेनेवेत्यस्य व्यास्यानं यथेतमिति, 
यथाऽऽगतं तथेवेत्यथेः । दक्षिणपक्षस्य रथंतरपामपंजन्धोऽध्वयूपस्थानाद्वगन्तव्यः । 
तथा च तदुपस्थानमास्नतम्-- “बृहद्रथंतराभ्यां पक्षो, इति । 

उत्तरपक्षस्योपस्थानं विषत्ते- 

अपरेणािपुच्छमतिक्रम्य पराड्युख उत्तरं नमस्ते 

बृहते यस्त॒ उत्तरः पक्ष इति, इति । 

पश्चिमदिगवस्थितं यदभ्भिपच्छं तस्य पश्िममागेन तत्पुच्छमतिक्रम्योत्तरपक्षस्य 
पश्चिमायां दिशि प्राद्छलोऽवस्यायोत्तरं पक्षं मन्रेणोपतिष्ठेत । तस्य पक्षस्य बह्- 

त्सामरूपत्वं पूर्ववद्द्र्टव्यम् । 

१ख.ग. घ. ड. “यणाऽसाः । २ क. ख. "तरमा" । ३ क, ख. ग. 'क्षिणप । 



२४८ श्रीमत्सायणाचायंत्रिरवितमाप्यसमेतम्-- [९पञ 

पुच्छस्योपस्थानं विषत्ते-- 

पश्वासाद्ुच्छं नमस्ते भद्राय यत्ते पुच्छं या ते परतिष्ेति, इ; 
चित्याभनेः पश्चिमदिशि पराद्छुलोऽवस्थाय मच्रेण पुच्छमृप्रतिषति | 

पुच्छरूपत्वमुपनिषदि पञ्चत्रिधोपासनायामनुक्रमणादतगम्प्रते । तत्र पश्चृर 
मनुक्रम्यन्ते-- “गायत्रं रथंतरं बृहद्धग्रं राजनमिति प्रामः" [ ठे आर 
३ ख ४ ] इति । “शेते दक्षिणः पश्च उत्तरः पक्षः पृच्छमातेत्यस्यःः 
आ०२अ०६ख० ४] इति [च] 1 यत्ते पुच्छरेयाते प्रतिषि 
प्रतिष्ठात्वमुक्तम् । प्रतितिष्ठत्यवयवकपू्िमवत्यनयेति प्रतिष्ठा ॥ 

चित्यायेमेध्यशरीरस्योपस्थानं विषत्त-- 

दक्षिणतः पुच्छस्याऽऽत्मानं नमस्ते राजनाय यपत आतपति, ` 
इत्येतरेथत्राह्यणारण्यककाण्डे पथमारण्यक्रे भथमाध्याये 

दवितीयः खण्डः; | २॥ 
पुच्छस्य दक्षिणभागे प्राशः स्थित्वा मध्यदेहमृपतिष्रेत । आत्पञ्ज = 

हमागं ब्रूते । ५ मध्यं ह्यपामङ्गानामात्मा " [द्० जा० २अ०३ ख 
्ुते; । राजनसाप्नो मध्यदेहरूपत्वं पू्वबदद्रषव्यम् 1 

इति श्रीमत्सायणाचायविरति माधवीये वेदार्थप्रकाश रेतरेयत्ाहमणारण्य 
पश्चमारण्यके प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 

अथ तु्तायः खण्डः । 

चिद्याग्युपस्याननन्तरं होतुः सदःपरवेश्ं विधत्ते-- 
यथेतं सदः परपर्पति, इति । 

पर्वं चित्य्निप्तमीपे मानाटीयायेन प्रकृरिण गतं तसिनेव र्म प्रया 
डीयं वाममगेऽवस्याप्य सद्; प्रविशेत् । 

दोछाकस्पनं विधत्ते- 

पुरस्तात्मेङ उपक्कक्तो भवति, इति । 
होतुः सदःपरवेशात्पूर्वसिननेव काटे मो दोराऽध्वयुमिः संपादनीया म 
दोदाप्ताधनानां स्यूणादीनां सदस्यानयनं त्रिधत्ते-- 

स्थुभे रज्जू वीवध इययेतत्यक्नास्य तीर्थेन 
0 यकमकनक गदा +) = लानत 

१२.घ्, हः, मार्ग । 



अध्या ० { स०द] देतरेयारण्यकमू् । ̀ २४९ 

प्पायोत्तरेणाऽऽग्रीध्रीयं परिवज्य पवया 
द्वारा सद्; सबौन्धिष्ण्यानुत्तरेण, इति । 

स्थगे दवौ म्भो, रज्सूद्रयं फकवन्यनक्षमं, वीवधः स्तम्मयोरुपरि तिर्थगव- 
स्थापनीयः काष्ठविशेषः, एततरितयं महापनयाय प्रक्षाटय तीज्ब्दवाच्येन मर्गिण 
नयेत् । उत्करचात्वाख्योर्मध्यदेशसतीथम् ““ एतत्तीथेमित्याचक्षते ” इति परिमाषि 
तत्वात् । तत॒ आभ्रीधीयपिष्ण्यवाममागेऽवस्याप्योत्तरमागे तत्सवेमानीय पूद्रारेण 
पदः प्रवेदय सदसो मध्ये सवीन्धिष्ण्यान्वाममागे कृत्वा तैंषामुत्तरदेशेनाऽऽनीय होत्री 
पिष्ण्यस्य पश्चाद्धगेऽवस्थापयत् । 

तत्न काष्ठानां वृक्षविरोषं विधत्ते-- 

ओंद्म्बराणि काष्ठानि मद्स्य मवन्ति पाडाञ्चानि मिश्राणि वा, इति । 
स्पष्टोऽर्थः । 
दोडायां होतुरारेदणाय फटकानि विधत्ते- 

ीणि फरुकान्युभयतस्तष्टानि द्रे वा सूच्यश्च तावत्यः, इति । 

अधस्तादुपरिष्टाचच फटकानां सम्यक्तक्षणं कतैव्यम् । तानि फर्कानि जीणीलक 
पक्षः । द्रे इति पक्षान्तरम् । सचय फटकपंघानेतवः पृक्षमा्राः काष्टविशेषाः 

ताश्च फटकवत्तिखो द्वे वा । 
फलकसंधानेन निष्पन्नस्य खह्पं विरादयति-- 

हृषमा्रः भराङ्ेङ्ञो निमुष्टिकस्तियङ्दगप्रः 
प्रागग्राभ्यां सूचीभ्यां ससुतः; इति । 

रङ्कस्य [ प्राङ्, ] प्राक्पश्चिमविस्तरो प्राणमात्रः । तिथड्दक्षिणोत्तरविस्तारो 
निमष्टिको मु्टिन्यूनवाणमात्रः । स च मेह उदग्रो दक्षिणमूहः स्थापनीयः । प 

च प्रागग्राभ्यां सचीशब्दाभिषेयाम्यां फल्कपंधानहेतुम्यां सुतः सयुक्तः कायः ॥ 

दाया; स्थापनप्रकारं विधत्ते-- 

दक्षिणोत्तरे स्थूणे निखायाभिता होतृषदनं 
वीवधमलयादषालास्यसमितं कतुः; इति । 

होता सीदति यस्मिन्धिष्ण्ये स्थाने तद्धोतुषदनं तस्य॒ दक्षिणोत्तरयोः स्तम्मद्वय 

निखनेत् । तथोः स्तम्भयोरूपारे चतुररत्निमातरं बीवधनापकं तियकष्ठं॑स्थापयत् । 

तच काष्ठं कर्मनमानस्योत्थितस्य पखसंमितं यथा मवति तथा स्तम्मप्य निखातमा- 
[+ 

गारष्वे यजमानमखपारोमेत स्तम्भाय स्यापयत् । 

1 

१६. ड, “नाप्रीयः । 

३२ 



२९० शरीमत्सायणाचायेविरवितमाष्यसमेतम्-- [¶प्चमारण्यके- 

तत्र फटकबन्धनप्रकारं ददैयति- 

ुष्रासु च्छिद्राणि गेहस्य मवन्ति रञ्जूभ्यामूष्वमुद्रयति 
दक्षिणतो दक्षिणयोत्तरतः सव्यया दाभ्ये रगुण 
स्यातां सव्यदक्षिणे पचव्यायामे द्विगुणे बीवधे तिः 
प्रदक्षिणं पयस्योष्वग्रन्थि निष्टक्यं बधाति, इति। 

ष्ठाः फठकस्य चत्वारः कोणविशेषाः । प्ेङ्खस्य फटकस्य तेषु चतुर्ष 
कोणेषु च्छिद्राणि कुयात् । दक्षिणच्छिद्रद्वयो रज्ज्वा द्विगुणीकृताया एकस्या जग्र- 
रयं स्यूत्वा तां रज्युगरध्वैमु्नमयेत् । एवमुत्तरच्छिद्रहवये रञन्वन्तरं द्रष्टव्यम् । 
तत्र दक्षिणरज्नुः प्रदक्षिणावृत्कायीं । उत्तररण्जुः सव्यादृत्काया । ते च र्न 
दरभमय्यो तेगुण्ययुक्ते सन्यदक्षिणावृतौ भपश्चव्यायामदीर्वै कृत्वा द्विगुणे यथा 
भवति तथा बधीयात् । पञ्चव्यायामा रज्नुिगुणीकृता स्राधेद्धियामा मवति । 
तस्याश्च मध्यमागे बाणमातरं फठकस्याधस्तादुपक्षणिम् । अवरिषटौऽशरििद्र- 
दयादृष्वमुक्रीत उपरितने वीवधे तदग्मेकेकं चिः प्रदक्षिणीङ्कघयामद्वयेन संयुक्तेनो- 
धैमरन्थिः करतव्यः । स च निष्ट्य॑ः । रशिखाबन्धनवत्सहसा मोचितु८ मोचयितुं ) 
शक्यत्वं निष्टक्यैत्वम् । 

निखातयोः सम्मयोटेदीकरणं विधत्ते- 

शाखाभिन्रेसीभि्ां पयुषन््यपरकम्पि, इति । 
यथा सभ्मस्य कम्पो न मवति तथा पयुषन्ति सलम्भमूरप्य परितस्तसिन्नवटे पाष 

$ * © (> ४५ {3 पान्पयुहेत् र्षिपन्ति । हस्तेन पर्षेपणं न कतेन्यं किं तु दक्षदाखाभि्वैसीभिवी पाूनपयहेत्। 
तपिनामाप्तनाथं तृणवह्णीताल्पत्रवेणुदटादिमिरमि्भिता अल्पकटविरोषा ब्रस्यः | 

फठकंमृम्योमेष्ये म्यवधानप्रमाणं दरीयति-- 
चतुरङ्कछेनेष विभूपः रह; स्यान्युष्टिमाेण वा, इति । 

ूमेवि्िष्ठो विभरमोऽङ्गछिचतुष्टयमित्येकः पक्षः । तस्वोपरयवङ्खघठयुक्ता मृटि- 
मवति तावद्यवधानमिल्यपरः पक्ष; । ल 

दक्षिणभागे फठ्कस्योन्नत्ये विकल्पेन विधत्ते- 

दक्षिणत उदाहिततरः समो वा, इति । 

% “पश्चव्यायामे' इदस्य व्याख्यानमेतत् । 
3 

१ग.घ. ड. क्षीणम् । २ क. ख. "भिव बृसी" । ३ घ. ड, "कवुस्योमैः । 



जध्या०१ख०४] एेतरेयारण्यकम् । . २५१ 

होतृिष्ण्यस्य पश्चाद्धागे रम्बमानस्य फठकस्य च भ्यवधाने प्रमाणं ददेयति-- 
पदमात्रे पिष्ण्यात्) इति ॥ 

इत्येतरेयव्राह्यणारण्यककाण्डे पञ्चपारण्यके पथमाध्याये 
तृतीयः खण्डः; ॥ ३ ॥ 

पिष्ण्यात्पश्चिममगे पदमात्रे फरुकमवतिष्ठत इति शेषः ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदारथप्रकाश देतरेयत्राह्मणारण्यकमाप्य 
पश्चमारण्यके प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 

भथ चतुथः खण्डः । 

अथ होतुवाणघारणं विधत्ते- 
निष्टिते मरह होती वाणमेोदुम्बरं शततन्तुपुभाभ्यां 
परिग्र्मोत्तरत उपोहते यथा वीणाम्, इति । 

यथोक्तप्रकारेणाध्वयुभिरुपकसिते कृपे गेहं पापे सति ततो होता चिल्याभिपर- 
देशादारम्य सदः प्रविदिय पश्चादासीन ओदुम्बरं शततन्तु बाणपुभाभ्यां दस्ताभ्या- 
मादायोत्तरपार्् वीणावद्धारयेत् । यथा रोके काण्डवीणा द्विजादितन्तुयुक्ता तथा 
विस्तृतफर्टैकतपादिता शततन्तुबन्ध योता महती वीणौ वाणशब्देनोच्यते । 

वाममागे धारितस्य बा(वा)णस्य मन्रैः स्वरथस्थानकस्पनं विधत्ते- 

सप्तभिश्छन्दोभिश्वतुरुत्तरः स्थाना- 
न्यस्योध्वगुदह्वीयादशभिवो, इति । 

गायन्युष्णिगनुष्टुन्बहतीपङ्किविष्टुव्नगत्यः सप्त च्छन्दांपि । विराड्द्िपदाऽति- 
च्छन्दः किंचिदन्यच्छन्दोन्तरमित्येतानि चत्वायुत्तराणि च्छन्दांसि । तथाविषच्छन्दः- 
प्रतिपादकैर्मनचरेर्बा(वा)णस्याधोमागमारभ्योचतरोत्तरमूध्वं स्वरस्थानानि केनचिान्छने- 
नोपकस्पयेत् । अन्तिमच्छन्दोन्तरपरित्यागेन दशभिर्वेति पक्षान्तरम् । 

` इदानी कमेण च्छन्दोमनच्रानाह- 
गायत्रेण त्वा छन्दसोदहाम्यीष्णिहेन त्वाऽऽनुषरूमेन 
त्वा बार्तेनत्वा पङ्किनत्वा बेष्टुमेन त्वा जागतेन 
त्वा वैराजेन त्वा द्वैपदेन स्वाऽतिच्छन्दसा स्वेति, इति । 

हे बा(वा)ण त्वां गायत्राख्येन(ण) चछन्दसोदृहामि परिज्ञातखरस्थानविरषयुक्तं 
व 

१क.ग.घ. डः. "तुर्वाणः। २ क.घ ज. ताबाणः। ३क.ख. घ.ङ. न्तुं वाण । 
४ख.ग.घ. ड, (लसं। ५क. ख. णा बाणः । 



२५२ ओमत्सायणाचायेविरचिततमाष्यसमेतम्-- [९पञ्चमारण्यके- 

करोमि । एवमुत्तरेष्वपि मनचनेषु च्छन्दपोदूहामीत्येतं मागमनुषज्य योजनीयम् । इति- 
शाब्दो मन्रप्माप्त्यथः | 

ध्वन्युत्पादनाय तन्तूनामुन्मार्जनं विधत्ते 
छन्द्स्यनुकरम्य स्थानानामनुपरिकरमण- 
मादुम्ब्याऽऽ्रया शाखया सपला्चया 
मूरूदेशेन वाणं तरिरू््वु्िखति, इति । 

यथोक्तच्छन्दोवाचकमन्राननुकरमेण परित्वा तैर्नरैः स्वरस्थानविरोषाणामनुक्रमेणो- 
पकदपनं पंप्च ततः पणसुक्तया कयाचिद्दु्बराखया तं वणं तरिवारमर्घ्ुन्म- 
ज्यात् । येयमुदुम्बरशाख। तस्या उग्रेणोन्मर्जनं न कुर्या तु मूरदेशेन र्यात् । 

उन्माजेनत्रयार्थं मन्त्रत्रयं ददीयति-- 
पाणाय त्वाऽपानाय त्वा व्यानाय त्वो्िखामीति, इति । 

हे वीण त्वामस्मस्ाणवृत्तिक्षणाथमुन्मूनामि । एवमुत्तरवापि पूर्वयोर्भन्रयोरलि- 
सामीत्यनुषज्यते । इतिशब्द ईशे स्थाने प्त मन््र्माप्लर्थः | 

राखान्तरामिमतं मच््रप्रयोगं निषेधति-- 
अन्येभ्योऽपि कामेभ्यः पुनरपि न तुष्टिखामीति मरूयाद्, इति । 

रसान्तरे हि प्राणादिरक्ा्ोडेखनादृ्वं कामान्तरतिद्धयरथं पुनरप्युदिखामीति मन्प्रयोगोऽम्युपगतः, ततु न कुर्यात् । प्राणादिमन्रत्येणेवाशेषकामानां तिद्ध । 
वरणस्य दानं विधत्त-- 

अथेनं सचां छन्दोगेभ्यः परयच्छति, इति । 
बाणदानादरष्वपरज्वमाररुकोरहोतुः परथमं मनने परह्य चारनं वित्ते - 

भतेभ्यस्तवेति पश्चार्धे फलके पाणी प्रतिष्ठापयति 
भाणमनु मेहस्वेति पाशवं मेहं प्रणयति व्यानमन्वी- 
इस्ति तियंचमपानमन्वीहखेलभ्यात्मम् , इति । 

„ अपो रोता ्रहप्यापरफलके भूतेभ्यसतवोति पाणिद्यं भतिष्ठापयति । ह प्रह सवभूतापकाराय त्वां पाणिम्यां सशामीति रोषः । ततः प्राणमनु मेहस्वेति मनच्रेण 
त मेह पवदिगामितेन चाल्यत् । हे रख त्वमस्मदीयं प्राणमनु प्रकर्षण चि. 1 क । यथा प्राणः पूरसाद्वच्छति तथा त्वमपि पू्स्यां दिशि गच्छेलमः। ततो 
व्यानमन्वींहुस्वेति मन्नरेण पहं तियं दक्षिणोत्तरदिगनुप्रारेण चाल्येत् | हे प्रङ् 

१क.बाणं।२स. बाणं! घ. ड बाणां । रे ल.ग. घ.बाण। ४स, ग, ह, बाणस्य । [१ ५स. ड. ति। वाण" । ६ घ. ड, प्वीदिगामि"। ^ 



अध्या० १ख०४] पेतरेयारण्यकम् । २५३ 
क @> = त्वमस्मदीयं न्यानमनुषखटय दक्षिणोत्तरदिशोर्विशेषेण चरितो भव । ततोऽपानमन्वी- 

स्वेति मन्रेण खात्मामिमुस्थेन चालयेत् । हे परङ्घं त्वमस्मदीयमपानवायुमन्तःतंचा- 
रिणमनुप्रलास्मदाभिमुख्येन चितो भव । 

` तरिविधचाछनादृष्वं "व्याहतिजपं विधत्ते- 

भूभवः स्वरिति जपति, इति । 
हस्य दाव्यपरीक्षाथं यदेतचचाछनघ्रयं कृतं तेन प्रथिग्यादिरोकच्रय ददं 

मवत्विल्यथः | 

जपादूध्वं पुनरपि चधा चालनं विधत्ते-- 
प्राणाय त्वेति पराश्चमेव व्यानाय त्वेति 
तियंचपपानाय स्वेल्यभ्यात्मम् › इति । 

हे ग्रङ्ध त्वामस्मदीयप्राणादिचर्यपरिरक्षा्थं चाटयित्वा दार्यं ॑परयामीति रोषः । 
अत्र मच््रविशेष एव न तु क्रियाविशेष इति द्योतनाथमेवकारः । 

र्स्य दाव्येपरीक्षणादृध्वै समारोहणप्रकारं विवक्षुरादौ कूर्राद्यरत्निस्थापनं 
विधत्ते- 

वसवस्त्वा गायत्रेण च्छन्दसाऽऽरोहन्तु तानन्वा- 
रोहामीति पश्चाधं फरकेऽरत्नी भरतिष्ठापयति, इति । 

वसवस्तवेल्यादिः स्थापनमनच्रः । हे प्रेङ्ख त्वामष्टपंस्याका वसवो देवा गायत्र- 
चछन्दोरूपेण साधनेन प्रथममारोहन्तु । तान्वसूननुखल पश्वादारोदहामि । 

अरत्निस्थापनानन्तरमूष्वीङ्धुटिम्यां पाणिम्यां पूवफठकस्परोनं विषत्त- 
अथ पूर्वे फलकं नानापाणिभ्यामभि 
पद्येत यथा हि स्रप्स्यन्, इति । 

रोके सर्पणं करिष्यन्पन्नगः रिर॒ उन्नमयति, तथाऽयं पाणी उन्नतौ कृत्वा 
ताम्याममिष्पृरेदित्यथः । 

- कूर्राम्यां पञ्चिमफटकमयाम्यां पूर्वं फलकं च सयृष्टवतो मुखस्याधोभागेन च्छरु- 
„ कनान्ना मध्यमफलकस्परोनं विषत्ते- 

मध्यमं छुबुकेनोपरपृशेद्रयोवां संधिम् , इति । 
फटकस्य चयपक्े मध्यमस्पश्चः । द्वयपक्े पंधिस्पश्चः । 
जथ मच्रत्रयेण कमादक्षिणवामपतक्थिम्यां कृत्लररीरेण च प्रङ्कारोहणं विधत्ते-- 

सद्रास्त्वा बेष्रमेन च्छन्दसाऽऽरोहन्तु तानन्वारो- 
१, यर् । 



२९ श्रीमस्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम्-- [५पञ्चमारण्यके- 
हामीति दक्षिणं सक्थ्यतिहरयादिलयास्त्वा 
जागतेन च्छन्दसाऽऽरोहन्त॒ तानन्वारोहामीति 
सव्यं विष्व त्वा देवा आनुष्रमेन च्छन्द- 
साऽऽरोहन्तु तानन्वारोहामीति समारोहति, इति । 

उक्तप्रकारेण प्र्धमन्वारूढस्य भमौ पादस्याैनप्रकारं विधत्ते- 
पथात्स्वस्य धिष्ण्यस्य द्षिणं पादं भराक्ं 
प्रतिष्ठापयत्यथ सव्यं यदेतरः श्राम्येदयेतरं 
यदेतरोऽयेतरं नोमो विभरूमौ र्यात्, इति । 

स्वकीयधिष्ण्यस्य पश्चाद्धागे प्रथमं दक्षिणपादः प्रागमरः स्थापनीयः । ततः 
सभ्यः पदः स्थापनीयः । यदा दक्षिणस्य पादस्य श्रमस्तदानीं सव्यं स्थापयेत् , 
यदा तु सव्यस्य श्रमस्तदा दक्षिणमित्येवं पर्यायेण तयोः स्थापनं न त्वेकदा द्रौ पदौ 
मूमिष्पशरहिती कुर्यात् । 

हृतरेषामृतिजां तत्तदारोहणं विधत्ते- | 
` कूचोन्होतरकाः समारोहन्ति बह्मा चोदुम्बर्मासन्दीमुद्राता, इति । 
परशास्ता ब्राह्मणाच्छंसी पोता नेष्टाऽऽ्रीप्रोऽच्छवाक्ेति होजरका दर्भमयान्कूर्चा- 

नारोहेयुः । तथा ब्रह्माऽपि कू्ैमारीहत् । उद्वातोटुम्बरनिर्मितमासन्दीमारोहेत् । 
्रङ्खादिष्वाह्ानां हीतृहोत्रकत्र्मद्वात्णा शोचाचमनौर्थं गमने कचिदिथि- 

पमाह-- 
यदि कस्मेचिद्वरयकर्मिणो जिगमिेदादिरय पारं भाङ- 
पर्य चरित्वा तमथमेवमेवाजपया ताऽऽरोहेत् , इति ॥ 
इयेतरेयवबाह्मणारण्यककाण्डे पथमारण्यके पथमाध्याये 

चतुथः खण्डः ॥ 9 ॥ 
कमिशाव्द आचमनादिक्रियामाच्टे । तदर्थं यो जिगमिषुः सोऽयं पाटमादिश््य 

पाठकं यजमानमनुन्ञाप्य खप्तनासयेङ्दः परालुलोऽवरुद्य यदर्थं निर्गच्छति तमर्थं 
चरित्वा तमागत्य पूवेकतेनैव प्रकारेण सवं स्वमाप्तनमारोहेत् । त्र होतुरेतावान्वि- „ˆ ` 
शेषः । अजपया हता मूर्वः स्वरित्येतजपरन्येनेतरेण सर्वेण प्रकरिगेति ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचारथविरविते माधवीये वेदार्परका एेतरेयनाह्यणारण्यक- ४ ०१ भाष्य पञ्चमारण्यके प्रथमाध्याये चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
१. पनंविः।२ग. व्व्यश्र'।३ख.ग.घ्. ङ् रोदयेयुः । ४ ग. घ. ड, 'रोद्येत् ॥ ५. ड, नाथं । ६ ख, घ, डः, श्ेष्यमाः । ७ ग. समागम्य । ८ ग, “न्येन भः | 



ॐ 

अध्या०१ख०९] पेतरेयारण्यकप् । २५९ 
अथ पञ्चमः खण्डः । 

्ङ्माह्ढस्य होतुः कतव्यान्तरं विधत्ते- 
प्रस्तोतारं संश्चास्ि पश्चविशस्य स्तोमस्य 
तिष्ष्वधततीयास्व्त्रयोदशाघ्च घा परि- 
शिष्टास् प्रथमं प्रतिहारं भव्रतादिति, इति।` 

यः प्रस्तोता साश्नः प्रस्तावमागं गायति ते प्रस्तोतारं प्रलसो होता प्विशस्ये- 
त्यादिवाक्यं प्रतृयात् । राजनास्यस्य सासन आधारमृततुचावृत्या यः पञ्चविंशः स्तोम 
सेपा्ते तसिन्स्तोमे प्रथमां स्तोत्रीयामारभ्येकविश्चस्तोत्रीयापु गतापु परिरिष्टास॒ 
जयोविदस्तो्रीयामारमभ्य तिसषु परेशिष्टाघ् सतीषु मध्यवतिनी येयं द्वार्विशस्तो- 
त्रीया तस्याः प्रतिहारभागः पञ्चवारमावतेनीयः ^“ पञ्चकृत्वः प्रतिहरति ” इति 

श्तेः । तत्र यः प्रथमः प्रतिहारस्तं पतिहारं हे प्रस्तोतमदगरे कथय, अयं प्रथम 

प्रतिहारो वर्तत इति । प्रतिहौरनुष्ठीयमानं प्रथमं प्रतिहारं प्रति मां स्मारयेलयर्भ 
तिषष्ववरिष्टस्वेकः पक्षः । अधेतृतीयास्ववाशेष्टाखिति द्वितीयः पक्षः । अर्ध्- 
योदश्चास्ववशिष्टासिति ततीयः पक्षः । अन्तिमां सतोत्रीयामारम्यावरोहप्रकरेण या 
तृतीया तस्या उत्तरार्थं यामु तिखण्ववस्थितं ता्तिखोऽधेतृतीया । अनेनैव न्यायेन 
तरयोदरया उत्तरार्धं यासु योदशप वतेते ता अधेत्रयोदशाः । इतिशब्दः प्रस्तो- 
तारं प्रति होत्रा प्रयुक्तस्य प्रँषवाक्यस्य समाप्यथैः । 

मेषवाक्ये श्ाखान्तरपाठमाश्ित्य मतान्तरं दशेयति- 
अर्धजनयोदशास्र प्रवाचयतेति जातूकण्येः, इति । 

अर्धत्रयोदज्ञासित्येष तुतीयपक्ष एव॒जातुकण्यख्यस्य मूनेरभिप्रतः । तथा 
्रतरतादिलयस्मिनेवार्थे प्रवाचयतेति पाठोऽमिप्रतः । 

प्रषवाक्यादृरध्वं होतुजंपं विधत्ते- 
प्रोक्ते जपति, इति । 

प्रस्तोत्रा प्रथमप्रतिहारकाङे प्रोक्ते पति होता वक्ष्यमाणमन्रं जपत् । 
तं मच्रं दरैयति- 

सपर्णोऽसि गरुत्मान्मेमां वाचं वदिष्यामि बहु वदिष्यन्ती 
बहु पतिष्यन्तीं बहु करिष्यन्तं बहू _ सनिष्यन्ती 
बहोर्भृयः करिष्यन्तं स्वरगच्छन्तीं #स्ववेदिष्यन्तीं स्वः 

> स्व्ेदिष्यन्तीमिति पदद्वयं क. ख. ग. पुस्तकेषु नास्त । 

१ घ, ड, स्तोत्रियाः । २ ग, द्वादश । ३ घ, ड, स्तोनिया । ४ ग. घ. ड, स्तोत्रिया । 



२५६ शरीमत्सायणाचायंविरचितभाष्यसमेतम्-- [भप््मारण्यके- 

पतिष्यन्तीं स्व; करिष्यन्ती खः सनिष्यन्तीं स्वरिमं 
यङ्गं॒वक्ष्यन्तीं स्वमा यजमानं वक्ष्यन्तीमिति, इति । 

यागनिवाहकचित्यभनेः पक््याकारस््वं(र त) गरुत्मान्पक्षयुक्तोऽसि । तत्रापि 
सपणः शोमनपत्युक्तोऽसि । त्वदनुमहादहमिमां शाख्रसमादिरूपां वाचं भकर्थेण 
कथविष्यामि । सेव ॒वागेवनकैषिदोषणेविंशिप्यते--बहर्थेनातमपक्षितं वदि- 
प्यन्ती(मू] । तथा बहु पारटोक्गिकफटं प्रापयिष्यनती[म्] । तत्प्राधनमूतमिदं कर्म 
पहु भभूतं यथा भ॒वति तथा करिष्यन्तीम् । एेहिकमपि बहु धनादिकं सनिष्यन्तीं 
दस्वन्तीम् । पुनरप्यतत्कमं प्रमूतादप्यलयन्तं करिष्यन्तीमू । तथ देवानाममे यथोक्तं 
कम वक्तु खगरोके गच्छन्तीम्# । तक्िश्च खर्मटोके यजमानं प्रापयिष्यन्तीम् । 
प्रापय्य च तक्तिन््वगं निवापस्थानं करिष्यन्तीम् । कृत्वा च तत गे मोगं दास्य- 
नीम् । तस्िन्ले देवानां पुरतः प्रभूतमिमं यङ्ग वक्षयन्तीम् । तत्र सगे माँ होतारं 
यजमानत्वेन वश््॒न्तीम् । अस्ति ` हि पतर होतुयं मानत्वम् । “ये यजमानास्त 
कतिजः "' इति शरुते; । 

असिमनमन्रे यजमानरव्दस्य पतत्र एव प्रयोगो न त्वहीनेकाहयेरित्यमुमर्थ 
दशेयति- 

दीक्षिते यजमानशब्दो नादीक्षिते , इति । 
असिं हि प्त्रे होतुदींकितत्वम् । अष्वर्युगृहपततं दीक्षधित्वा जह्यां दीक्षयति तत उद्वतारं ततो होतारमिति श्यते; । अहीनेकाहये्त तादृशश्चल्यमावाददीक्षित एव 

होता । 
पुनरप्यन्यं व्रिरोषं मनने दयति-- 

स्वरमुमिति योऽस्य प्रियः स्यान्न तु व्षयन्तीमिति व्रूयात्, इति । 
अदीक्षितस्य होतुर्यो यजमानः पियः स्यात्त यनमानमुदिर्य स्वरमुमिति ब्रूयात् । अदःशब्दो नामनिरदशार्थः । अयं देवदत्तनामकं यजमानं स्वः खग इदयेताव- 

दमिधाय ततो मविष्यद्वाचकं वक्ष्यन्तीमितिदाब्दं न नूयात्कि तु वतेमानवाचरक र्दं केयादित्यथीद्वगम्यते । तेन स्वर्मपराततिरविम्बः सूचितो मवति । 
उक्तमच्रनपादूष्वं मच््ान्तरनपं विषत्ते- 

उक्थवी्याणि च , इति । 
* एतस्मादनन्तरं स्ववेदिष्यन्तीमिति पदद्वयस्य व्याख्यानं ञुटितम् । तच ^“ गत्वा च बहू यथा भवति तया कम वदिष्यन्तीम् =” इति भवेत् । 

१ क, स्वगे लो।२ध. ठ, देवतानां । 



अध्या०१ख०९] एतरेयारण्यकम् । २५७ 

“धाषाय त्वा? “ -छ्ाकाय ता ” शुण्वते त्वा " “उपदाण्वते त्वा “'आश्रत्यै 

त्वा “आश्चताय ताः इत्यते षण्मन्रा उक्थ्रीयाणि, षण्णां शख्राणामन्ते क्रमेण 
होत्रा १४नीयत्वात् । चकारः पूर्वोक्तस्य जपतीति पदस्यानुषर्यर्थः । 

पुनरपि जप्यं मच्रान्तरं दशेयति- 

सं प्राणो वाचा समहं वाचा सं चक्ष्मनसा समहं 
मनसा सं श्रोत्रमात्मना समहमातमना मथि महा- 
न्मयि भगा मयि भगो मयि भुजो मयि स्तोभो 
मयि स्तोमो मयि शोको मयि घोषो मयि यजश्ो 
मयि श्रीमेयि कीतिमेथि मुक्तिरिति, इति । 

योऽयं प्राणवायुः सोऽयं वाचा संगच्छताम् । तथाऽहमपि वाचा संगच्छतां 
( सेगच्छे ) संगते मूयाप्तम् । तथा चश्ुरिन्दियं मनसा संयुज्यताम् । अहमपि 
मनसा सयुक्त मूयाप्तम् । तथा श्रोतरेद्ियं प्रिरकेण परमाहमना संय॒ज्यताम् । 
अहमपि तेनाऽऽत्पना सयुक्तो मृयाप्तम् । तादे मयि होतरि पहान्प्रोदो विद्या 
दिगुणः संपद्यताम् । भर्गो वैरिमजनेनपमर्थं तेनः । भगो द्रव्यपंपत्तिटक्षणं माग्यम् । 
घुनलद्धोगः । स्तोभस्तोमौ ्ामगतो, तदुमयनन्यं फटमप्यस्तु । यो विदयाजन्या 
परभिद्धिः । श्रीगेजाश्वादिपत्तिः । कीतिर्दाननन्या प्रपिद्धिः। युक्तिर्मोगः। मून- 
मुक्त्योमेग्यमेदेन मेदो द्रष्टव्य: | 

जपान्तरं विधत्ते- 

आहूय वागिति जपति, इति । 

शज्रानुज्ञापनाथम् ^“ अध्वर्यो शोपावोम् ” [एे० तरा० अ० १२ ख० १] 
इति मन्त्रेण तस्याऽऽहानं कृत्वा ततो वागिति शब्दं जपेत् । 

प्रकृतो होतुबहव आहावा वियन्ते चोदकप्राप्तानां तेषामपवादाय विशेषणं 
विधत्ते- | 

जय आहावाः शस्नादेनिषिदः परिधानीयाया इति) इति । 

“ तादेदापत 2 [ ऋं सं० म० १० सू० १२० ऋ० १] इत्यादिकं वक्ष्यमाणे 
शस, तस्याऽऽदेरुपक्रमस्य संबन्धी कथिदाहावः । ^ अध्वर्यो शांप्तावोम् "' इलया- 
हाषमुकत्वा पश्चाच्छच्रोपक्रमं कुयात् । इन्द्रो देव इल्यादिपदसमूदो निवित् । पमा 
प्त्यथेर्क्परिधानीया । तदुमयोपक्रमे शोंप्तवोमिदेवंरूपौ द्वावाहवो । त एते 
जय आहावा अन्न कव्याः, न तु प्रकृतिवदनुरूपधास्यारिष्वाहावः पठनीयः 

१क.ख.म. शयेवाश्वाः। 
२६३. 



२९५८ श्रीपत्सायणाचार्यविरवितभाष्यसमेतम्-- [५पश्चमारण्यके- 

अत्र शच्चोपक्रमात्पूवमष्वर्युकृयं ददयति-- 
शब्दानध्वर्यवः कारयन्ति, इति । 

ते च शब्दा आपस्तम्बेन दरिताः--“ उपाक्रते महेन्द्रस्य स्तोत्रे सवां वाचो 

वदन्त्यत्कोचं यजमानाः कुवेतेऽपाधाटटिकासतम्बख्वीणाः पिच्छा ₹ति; प्रभया 

वादयान्त प्षप्रवदान्तं वाणाङ्ङ्कखानषां तूणवाः'' इति | 

यजमानकृत्यं विधत्त-- 

एतस्मिन्नहनि परमूतमनं दद्यात् › इति । 

परुषान्तरकर्तव्यं दशेयति- 
राजपुत्रेण चम॑ व्याधयन्द्याघ्रन्ति भूमिदुन्दुभि पल्य काण्ड- 
वीणा भृतानां च मेथुनं ब्रह्मचारिपंधल्यो; संप्रवादोऽनेकेन 
साश्ना निष्केवस्याय स्तवते राजनस्तो्रियेण प्रतिपद्यते, इति ॥ 

इयेतरेयब्राह्यणारण्यककाण्डे पचमारण्यके प्रथमाध्याये पश्चपः खण्डः ॥ ५ ॥ 

चर्मवेधनप्रकार आपस्तम्बेन दरदतः-“ उत्तरेणाऽऽय्चीघ्रीयं कटपंघाते तेनप्त- 
[9 

संघातनाऽऽद् चमं श्यना वितत्योच्छसन्ति विपरियान्त्येतच्च कमे कवचिनसतेषामे- 
ह) 

> केकं संशास्ति भा प्रवात्प्रीमां नि्वास्त्ीरिति तत्ते विधानाति(2) पादयन्ति "” इति । 
भमिदन्दुम्याघातोऽपि तेनेव दर्हितः--“ अपरेणाऽऽय्चीधीयं ममिदुन्दुभिमवट सन 

न््र्मन्त्वे्यर्भं बहिर्वेदि तमार्रेण चर्मणोत्तरणेस्नाऽमिवितत्य शाङ्कभिः परिनिहत्यात्र 

तत्पुच्छकाण्डमाह् नना निदधाति दुन्दुभीन्समाघ्ननिति पुच्छकाण्डन भूमिदुन्दुभिम्, इति। 
काण्डवीणाः प्रपिद्धाः | ताश्च यजमानानां पर्नीभिवायन्ते । मृतमेथुनदेशोऽपि 
तेनेव दधितः--“ उत्तरस्यां वेदिश्रोण्यां पुरस्य मागधाय च परिश्रयन्ति इति । 
ब्रह्मचारिपुंस्योः सपरवादः सामगन्राह्यणे दरतः । एतस्मिन्काण्ड उद्वातारोऽ- ` 
नेकविधेन साज्ना निष्केवद्यास्यशखसिद्यथं स्तोत्रं कुरवनि । तत्ान्तिमं रान- 
नाख्यं साम, तेन सास्ना क्रियमाणस्य स्तो्नस्याऽऽधारमतो यस्तचस्तेन तचेन होता 
निष्केवल्याख्यं राच प्रारमेत ॥ 

इति श्रीमत्मायणाचायेविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश एेतरेयनाद्यणारण्यक- 
भाप्ये पञ्चमारण्यके प्रथमाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ९ ॥ 

१ख. "ते पाः। ग. ते याष्वाटः! २ख.घ. ङ. वीणापिः। ३ क. वीणांशः। ४ख. 

घ. ड, 'नाधीतू' । ग. .नावित् । ५ ग. 'तस्योच्छ । ६ क.ख. रिपन्े 1 ५७ क.-ख.मा 
एवाः । घ. ड, मा पवा । ८ क. निवात्सी । ९ ग. ^तऽविद्या ना । १० क. "टे खानयन्य । 

११ग्. घ. ड, ववेदयदिं तः । १२ क. शह्वना-। १३ क. शल्यो माः 1 १४ ग, "ललं विहृत्य प्राः । 



अध्या० स ०६]  एेतरेयारण्यकम् । २५९ 

अथ ष्ठः खण्डः । 

अत्र चोदकप्राप्त निष्केवस्यशच्ं विहत्य प्रदश्चयति-- 
दिदास भुवनेषु ज्यं तांसु ते कीर्ति 

मघवन्महित्वा भूय इद्रा्रषे वीयाय रणाम 
त्वा ठृतमं गीभिरक्थेरिति तिस्रः, इति । 

‹(तदिदासः?” [ ऋ० स० मण १० पू° १२० ० १] इत्यादिकं नवचं 
सक्तम् । “तां सुते कीति मघवन् [ ऋ० प° म० १० पू* १४ ऋ० १] 
इत्यादिकं षड्चं सूक्तम् । ““ भूयः '' [ ऋ० प म० ६ सू० ३० ऋ० १] 
इत्यादिकं पञ्चच सूक्तम् । “तरणाय खा" [ ऋ० सं०म० ३ प्ू० ९१ ऋ 

४ ] इत्यादिकास्तिस् ऋचः । इत्यनेन क्रमेण विहरेत् । 
मतान्तरानुसारेण कंचिद्धिरेषे विधत्ते- 

अत्र हैके स्वादोः स्वादीयः स्वादुना खजा समदः सु 
मधु मधुनाऽमि योधीरित्यात्मन एते पदे उद्धृत्य पक्षपद् 

यवदधात्यश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गामश्वं 
रथ्यमिन्द्र संकिरेत्येतयोश स्थान इतरे, इति । 

अत्रासिममिष्केवस्ये शाखे केचित्खल्वेवं वदन्ति । एतच्छल्रगतयोरात्ममागस्पा- 
दयोः पर्चमागस्थपादयोश्च परस्परं व्यत्ययः कतव्य इति । यथा चित्यस्याभरेः पश्चा. 
वयवा आन्नाताः-- “हिरो दक्षिणः पक्ष उत्तरः पक्षः पुच्छमात्मा [ एे० आ०र 
अ० ९ ख० ४ ] इति, तथा शखेऽपि पञ्चावयवा द्रष्टव्याः। चित्यभनेभध्यशरीरः 
मासा, शाखेऽपि योऽयं पूर्व विहतो मागः “तदिदास” इत्यारभ्य “नीर्भिरुक्थरिति 
तिः" इत्यन्तेन मन्थेन सोऽय भागवत आत्मघ्थानीयः | “नतदिदाप्त" [ ऋ° सं० 
म० १० स॒० १२० ऋ० १] इत्येतस्मिन्मृक्ते तुतीयस्यामच्युत्तरार्थें “स्वादो 

स्वादीयः) [ ऋ० प° म० १० सू० १२० ०३] इ्या्रिकै यौ द्रौ पादो 
तरावुमावात्ममागस्य संवन्धिनो, तदुमयमित उद्धतेम्यम् । तथा वक्ष्यमाणे शरस्य 

, दक्षिणपक्षमागे “अमित्वा र॒र" [ ऋ० सं० म० ७ सू० ३३ ऋ० २९] इत्य 
सिन्प्रगायेऽश्वायन्त इति योऽयं पादौ यश्चेत्तरपश्षमागे प्त्वामिद्धि” [ ऋ० सं 

तदिदाप्त मुव०-ऋ० ० म० १०सू० १२० ० १।तांसुते कीतिं०- 
ऋण स० म० १० ० ९४ ० १ मूय इद्वावृधे ०--ऋ० स० म ६ सू० 

६० क्रु० १ । नृणामु त्वा नृतम०-ऋ० प म० ३ भू० ९१ ऋ०४। 
क्ण 

१क. गआ । 



२६० शरीमत्सायणाचायेविरचितभाष्यसमेतमू-- [पपच्चमारण्यके- 
म० ६ पू ४६ ऋ० १] इति प्रगाये गामश्चमिति पादस्तदुमयं च तत उद्ध्ष 
न्यम् । उद्ृत्य च (स्वादोः स्वादीयः" इत्यस्य स्थाने “अश्चायन्तः"” इति पादः 
पठनीयः । तस्य पादस्य स्थाने “स्वादोः हइतवादिपादः पठनीयः । “अदः सु मधुर 

. - इत्यस्य स्थाने “गामश्वम्” इति पादः पठनीयः । तस्य च पादस्य] स्थाने “अदः घ्र ` ` मधु" इत्यादिपादः पठनीयः । 
जस्य व्यत्ययेन प्रयोगस्य फठं दद्ययति- 

श्रियमह गोरश्वमात्मन्धत्ते सं पक्षयोः पतनाय, इति। 
अहशब्द॒एवकाराथः । आत्मन्नात्मस्यानीये शाल्रभागे ^ अश्वायन्तः » “ गाम. 

शवम् ” इति पादयोः प्रठेन गोपंबन्धिनीं ्ियमनशवं च संपादयलेव । तथा दृक्षिणो- तरपक्षमागयोः ¢ स्वादोः ” “अदः पु मधुः" इतिपादद्वयपठनं पक्षयोः सम्यक्पत- 
नायोपयुन्यते । 

ृवोक्तेषु “ तदिदापत ” [ ऋण त° म० १० पू {२० ऋ० १ ] इत्यादिषु केचिद्विशेषं विधत्ते- 

नद् व॒ ओदतीनामिल्येतयेतानि व्यतिषनति 
पादेः पादान्बरहतीकारं नदवन्त्युत्तराणि प्रथ- 
मायां च पुरुषाक्षराण्युपदधाति पादेष्वेकैकमव- 
साने ठृतीयवर्ज स खलु विहरति, ऽति । 

` नदं वः ” इत्यादिकां येयम्गलि तया सहैतानि “ तदिदाप्त » इत्यादि- क्तानि मिश्रयेत् । कथं मिश्रणमिति तदुच्यते एतस्या ऋचः संबन्धिमिः प्रद; पहं पुक्तगतान्ादान्मेष्येत् । बृहृतीकारपिति णमुपत्ययान्तः । एकैकामृचं बुहतीं छतवेत्यथः । सूक्तस्य पदानि प्रथममृचच्य नररब्दयुक्तान्युचः पदन्युत्तराणि यथा भवन्ति तथोचा्येत् । फच ^ तदिदास» इत्येतया भथमायामृचि पुरूपेलये- तानि चरीप्यक्षराणि प्रक्षिपेत् । प्रथमपाद्स्यावप्ताने ^ पु ” इत्येकमक्षरं द्वितीयपाद- स्यकपाने ^ ₹ ” इलेकमकषर चतुर्पादस्यावताने ^ इत्येकमक्षरम् । तृतीयपादे त॒ ग्रस्य मतेः । अतस्टृतीयवर्भमित्युच्यते । एवं सति पटूनरिशदक्षरा बृहती संपद्यते । “८ तदिद ” | ऋ० सं० म० १9० पू १२० ह° १] इति पादे । दशक्षराणि ° शतयक्रमन्लरम् । “ नदं वः ” [ ऋ० पे° म < पू० ६९ ऋ० २ | इति पादे पप्ताक्षराणि | “ यतो जज्ञे ” | ० पं म०म० १० सू १९० ऋ० १ ] इति पादे दशाक्षराणि ₹ इवयेकमक्षरम् । “८ नदं 
----- र सकम् । ५ हं वधत् +; 

क 

१ भना ऋ° पं मर प्र ६९ ऋ° २। 



अध्या१ख०६] _ पेतरेयारण्यकम्। | २६१ 

[ ऋ° प म० ८ ६९ ऋ० २] इति पादे सप्ताक्षयाणि । तदेवं मिहि 
पटूत्रिशद्षराणि संप्न्ते । एवमुत्तरवापि योजनीयम् । यः पुमानेतत्सर्ब जानाति 
स एवैतन्निष्केवल्यशखरं विहरति विशेषेण ततस्तत आनीय संपादयति । 

यथोक्तं विहरणं प्रतिन्ञापवेम॒दाहरति- 

अपि निदशनायोदाहरिष्यामस्तदिदास युवनेषु च्य 
पु । नदं व ओदतीनाम् । यतो जज्ञ उग्रस्त्वेष 
दम्णो रु । नदं योयुवतीनोडम् । सयो जङ्गानो 
निरिणाति श्रन्पति वो अध्न्यानाम् । अन यं 
विश्वे पदन्त्यूपाः षा धेनूनामिषुध्यसोमिति, इति । , 

न केवलं विहरणस्य लक्षणकथनमत्रापि चोदाहरिष्याम इति प्रतिज्ञा । “तदि. 
दाप्त' इत्यारभ्य ““इषुध्यसोम्" इत्यन्तं दयोचरेहत्योरदाहरणं संपादितम् । 

बृहती द्रयर्गाभतायाः “तदिदाप्त"" इल्येतस्या ऋच आवृत्ति विधत्त-- 

एवमेतां जिः, इति । 
एवमुक्तेन प्रकारेण “नदं वः? इत्यादिपादयोजनेन पुरुषाक्षरत्रययोजनेन च प्ंप- 

न्नामेताम् “तदिदाप्तः' इत्यादिकामुचं त्रिवारं पठत् । 
यदुक्तं पूर्वत्र “राजनस्तो्ियेण प्रतिपद्यते? [ ठे° आ० 4 अ० १ ख० ९] 

इति, तत्र कंचिद्धिरोषं दहयति- 

अन्यासु चेत्समाभ्नातास राजनेन साना स्तुवीरन्यथा- 
स्थानं ता इदेवेमा असमान्नातासु चेत्स्तुवीरन्त्समान्ना- 
तस्य तावतीरुदशध्रल्य तत्र ताः शंसेदिहो एषेमाः › इति । 

राजनपताग्न आधारमूतास्ृक्षु चयः पक्षाः संभवन्ति । “तदिदाप्त इत्यादिका ऋच 
इत्येकः पक्षः । ताम्योऽन्या ऋच इत्येकः पक्षः । ताश्चान्या द्विधा भिद्यन्ते । उदादहपेषु 

क भ 

तदिदाप्० ऋ० प०म० १० स॒० १२० ऋ० १। नद् व आदताना०- 

` ,ऋण० से म० ८ सु० ६९ ऋ० २। यतो जज्ञे ऋ० से म० १० सू० १२० 
ऋ० १। नदं योय॒वतीनाम्०-ऋ० स० म० <सु० ६९० २। स्या 

जज्ञानः--ऋ० सं म० १० स्० १२० ऋ० { । पतिवः०-ऋ० प्० म 

< स॒० ६९ ऋ० २। अनु यं ०--ऋ० स म० १० पू० १२० ० १। 

धेनूनामिषृष्यप्षि--ऋ० पं म० ८ सू० ६९ ऋ० २। 
रर् 

१ग. वैकम॒ २ ग. दाह प्रददयिष्यामीति । 



२६२ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितभाष्यसमेतम्-- [पच्चमारण्यके- 

सृक्तेषु समास्नाता अप्तमास्नाताश्वेति । तत्र ^ तदिदापर ?› इत्यादिकाघ्यु राजनप्तामगान- 
पक्षे पूर्वोक्त एव शखोपक्रमः । यदा तु तदिदातेव्यादिभ्योऽन्यासु यथोक्तसूक्तगताघर 
समाभ्नातास्कषू्रातारो राजनेन स्तुधीरस्तदानी पूर्वोक्तन्यायेन राजनप्तामाधारमूतामि- 
रन्यामिरम्मिः शश्चोपक्रमः प्रसज्येत, तथोपक्रमो न कततम्यः । किंतु ता अन्याः 
सामाधारमूता ऋचः स्वस्थान एव पठनीयाः । इमाः “तदिदास इत्यादिका इहेव 

` शखोपक्रम एव पठनीया; । यदा पुनरुदरातारो यथोक्तपूक्तेष्वसमान्नातासु कासुचि- 

जनवीनाखृक् राजनेन स्तुवीरंस्तदामीं समान्नातस्य सूक्तस्य मध्ये तावतीतरेतनाना- 
म॒चां तंख्यया संस्याताः काश्चिदच उद्धर तन्न तासामृचां स्थने ता नवीना कचः 
शंसेत् । इमास्तु “तदिदास इत्यादिका इहो एव शसख्रोपकम एव पठनीयाः । 

उद्धारपक्षे तु तदुद्धारनूतनप्र्षेपयो; स्थानं दशेयति- 
अन्यासु चेलमाक्सूददोहसस्ताः › इति । 

उदाहतेषु या अपमा्नाता अन्या ऋचस्तापु यदयुद्रातारो राजनं पताम 
गायेयुस्दानीं सुररोहोनामिकायाः “ ता अस्य सूददाहप्तः ” [ ऋ० सं म० < 
सू० ६९ ऋ० ३ ] इत्येतस्याः पूवं काश्चिदतराऽऽस्नाता अपनीय ता नवीना राजन- 
सामाधारमूता ऋचस्ततर प्रक्षिपेत् । 

पक्ष्रयेऽपि शच्चोपक्रमस्य नाप्त्यन्यथात्वमिवेतदशयति-- 

तदिदासेदेतदादि शक्तम्, इति । 
यदि “तदिदास” इत्यादिष राजन॑प्तामगानं यदिवा ततोऽन्या समास्नाताघर 

यदि वा नवीनापु प्वेथाऽप्युपक्रम एकविध एव 

होत्रा शच शस्यमानेऽध्वर्योयैः प्रतिगरो विहितः स द्विविधः, प्राङ्ृतो विद 
तशचिति । तत्र पत्र शेषु सतामान्येन प्राकृतप्रातौ रलयं तदपवदिन विहते षीडि 
शस विढतः प्रतिगरः प्रयुक्तस्तदष्टान्तेना्रापि विहतः प्रतिगर इत्याशङ्कय तैदारयति- 

अविहुतश्चाज भरतिगरः , इति । 
| 

[ कव +£ 9 9 ॐ ^ ~ प्रकृतावान्नातात्प्रतिगरमन््राद्धिशेषस्य कस्यचिद्धारणं संपादनं यस्िन्प्रतिगरे सोऽयं . 
विहृतः प्रतिगरः, सोऽत्र न कर्तभ्यः किंतु प्राकृत एव कर्वव्यः । 

^तदिदाप्त” इत्यारभ्य गीभिर्क्थेरिति तिख इत्यन्तेन मन्थेन निष्केवल्यशखस्य 
योऽयमात्मभाग उक्तस्तस्यावसाने कांचिदचं विधत्ते - 

१. ड, व पृववच्छल्लो । २ ग. “नं गाः। ३ ग. नगाः । ४ क. घ. षोठशि" । ५ क, 
च. तद्धार ।६ ग. डः. 'चिद्रारः। 



अध्या०२ख० १(७)) पेतरेयारण्यकम् । २६३ 

ता अस्य सूददोहस इयेतदादिः सूददोहाः सूददोहाः इति ॥ 
इत्यैतरेयव्राह्यणारण्यककराण्डे पश्चमारण्यके प्रथमाध्याये 

पृष्ठ; खण्डः ॥ ६ ॥ 

इति बहवु चन्राह्मणारण्यककाण्डे पश्चमारण्यके 

मथमोऽध्यायः ॥ 9॥ 

ता अस्येत्यक्त एव पाद आदिर्यस्या ऋचः सेयमृगेतदादिः । सता च सूददोहा- 

नामिका, साऽत्र पठनीया । अम्यासोऽध्यायप्तमाप््यथः ॥ 

इति श्रीमतसायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथैप्रकाश रेतरेयारण्यकमाष्ये 

पञ्चमारण्यके प्रथमाध्याये षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये बेदा्थ्रकाशे बदचत्राह्- 
णारण्यककाण्डमाष्ये प्चमारण्यके प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

अथ पञचमारण्यकरे द्वितीयोऽध्यायः । 
तत्र प्रथमः खण्डः । ( सप्तमः ) 

पक्याकारेण निरूपितस्य निष्केवल्यद्ाखस्य योऽयं मध्यशरीरमागः सोऽयं तदि- 

दपेत्यादिना धूर्व निरूपितः । अथ भागान्तरं प्रतिनानीते-- 

ग्रीवाः, इति 1 

वक्ष्यमाणा ऋचः राख्प्य ग्रीवास्थानीयाः । अप्तामिप्रायेण प्रीवा इति 

बहुवचनम् । ग्रीवां सूषा ऋचः कथ्यन्त इति रोषः । 

तत्र प्रथमामाह- 

यस्येदमारजस्तुजो युजो बनं सदः । इन्द्रस्य रन्यं बृहत्; इति । 

यस्येन्द्रस्येदं शस्यमानं निप्केवल्यमारजः सवतो रञ्चकम् । यद्रा यस्यन्द्रस्यद् 

` जगत्पाडनं सपरत रञ्जकम् । यस्येन्द्रस्य युजो योगस्तुजो वैरिणां हिंसकः । तथा 

यस्येन्द्रस्य सह्य बहं वने भक्तेवेननीयम् । तस्येन्द्रस्य रन्त रमण ब्हृल्ाढम् ; 

क्रीडा महतीत्यथः | 

ता अस्य सूददोहपः०-ऋ० सं° म० < पू० ६९ ऋ° ६। 
[त 

१क, ख. ध. ड. पूवो । 



२६४ श्रीमत्सायणाचाययँषिरवितभाष्यसमेतम्-- [५पञ्चमारण्यके- 

द्वितीयामचमाह-- 

नाधरष आदधषेदाध्षाणं धषितं शवः । पररा 
यदीमतिग्यथिरिन्द्रस्य धरषित सहः, इति। 

[ वैरि णां [ शवो ?] बरं ॒धृषितं येनन्द्रेण तिरस्कृतम् ̀  । दाधुषाणमतिश- 
येन तिरस्कारं (रो)यमिन्द्रं नाधूषः । अन्येन केनापि तिरस्ककमराक्यः । नैवारि- 
राद्धपषनैव तिरस्कृतवान् । यद्यस्मात्कारणात्पुरा पृवेसिन्काङ स्पमतिव्यथिरिमं 
पततु( £ )मतिशयेनेनद्रश्वालितवान् , तस्मादिन्दरस्य सहो वहं धवित वैरिषर्षणक्षमम् । 

तुतीयामचमाह-- 

सनो ददातुतं रथि रथि पिशङ्गसंदृशम् । 
इन्द्रः परतिस्तवस्तमो जनेष्वा , ऽति । 

जनेषु पतवेप्राणिषु मध्य॒ आ स्रमन्तात्तवस्तमोऽतिशयेन बल्वान्पतिः पाक 
इन्द्रः पिशङ्गसंदशं पिङ्गल्वर्णत्वेन सम्यग्द्टिपरियं रथिं हेमद्पं॑ खयं छन्धवान । 
त राय खन र्व्य तद्धनं स इन्द्रो नोऽस्मम्यं ददात् । 

अविस्थानीयाः शखान्तरगतासिख ऋचो ददयित्वा सखशाखागतामेकामृचं 
दशेयति- 

सूददोहाः, इति । 
“ता अस्य सूददोदपतः ” [ ऋ° सं° म० < सू० ६९ ऋ० ३ ] इत्या- दिकेत्य्थ 
तस्य मध्यशरौरमागं ग्रीवामागं चोक्त्वा भागान्तरं दर्यति- 

शिरो गायत्रमिनद्रमिद्राथिनो बृहदिति, इति । 
गायत्रीढन्दस्कमिन्दरमिदिति सक्तं श्य रिरोमागस्तं मागं रात् । 
तत्र कचिद्िशेषं द्यति- 

अन्यासु चत्समाश्नातामु स्तुवीरन्नभयासंस्था न 
विपययोऽसमाज्नातास चेत्सतुवीरम्मिश्रासु च, इति । 

“ इन्द्रमिदराथिनः ” [ऋ० प° म० १ प° ७ ऋ० १ ] इत्येतस्मात्तचा- ˆ ` 
दन्यासूत्तराषु 7दषवक्ष्वाज्नातापु यबुद्धातारः स्तवीरंस्तदानीं तासि ऋच 
दनवमद्ाथन इत्यतस्य स्थाने पठनीयाः । तातां स्थाने तििन्द्रमिदित्यादयस्िक्च इति 
विपययः । एतस्मिन्सक्ते या अपतमास्नाता अन्यत्र समान्नततासिस्त चस्तासु यद्यु- 

हनदरमिद्ाथिनः०-ऋ० पं० म० १ मू० ७ ऋ० १ | 
ग. सन्तुमः । 



अध्या०२ख० १८७)] एेतरेयारण्यक्रम् । २६५ 

द्वातारः स्तुवीरेस्तदामीं तापनं मध्ये सृक्तगतास्ित्न ऋच उद्धब तक्षिन्स्याने गाना- 

धारमतास्तिख ऋचः पठेत् । मिश्रा गानेऽप्ययमेव न्यायः । गानाधारस्य च्च्य 

कियानपि मागोऽत्र समानाः । अवरशिष्टस्तु श्रदेशान्तरस्थो यदा मवति तद्डानमता- 

सिस्र मिश्रा भवन्ति । 

उद्धारस्थने कंचिद्धिरोषं दशेयति-- 
सूक्तस्योत्तमां सूददोहदाः, इति । 

परव मूददोदपः प्रागुद्धार उक्तः । अत्र तु प्रूददोहः प्राचीना सूच्तस्योत्तमा 
येयम् “इन्द्र वो विश्वतस्परि [० सं० म०१स् ७ ऋ० १० ॥ इत्य् 
गस्ति तस्याः प्रागेवोद्धारस्तां तु पेत् । ततः सूददोहाः पठनीया । 

पुनरपि शाखरस्यापरं मागं दश्चेयति-- 
विजवः , इति । 

विषेण जवो वेगो यसमिन्पक्िशरीरमागे समुत्पद्यते सोऽयं मागो शविजवः। 
तत्स्थानीयः शाखमाग उच्यत इति शेषः । 

तस्मिन्भागे प्रथमामृचमाह-- 

सतस्त सोम उपयाहि यज्ञ॑ पत्स्वा मद पुरुवार 
मघाय । मदिष्ठ इन्द्र षिञ्रुरो गण्य, इति । 

हे इन्द्र ते स्वद्थं सोमो वह्यास्यः सुतोऽभिषुतोऽतो यज्ञमेतमुपयाहि त्वं ष्या प्रहि। 

मघायास्माकं धनाय परूवारं परुमिभैहुमिर्वरणीयं मदं हषं यथाऽहं प्रामोमि तथात्व 

मत्स्व मदमनगृहन्हो मव । यथाऽ्मद्धनाय त्वं हृष्यसि तथा त्वं मंहिष्ठ 5 ति शयन 

पूज्यश्च सन्विदुरो विशिष्टयोकद्वाराणि गरृणध्या अस्मदम्र कथयितुमत्र हृष्ये मव | 

द्वितीयामृचमाह- 
ससाहतुरैनहटयेषु शवरदभुविगाह एषः । 
स नो नेतारं महयाम इन्द्रम्, इति । 

स इन्द्रो इबहयेषु वृत्तनामकस्यापुरस्य वपार्थषु युद्धेषु शात्रन्खवेरिणो द चपंब- 

-न्धिनः सर्वानपुरान्ससाहत; । अभिमूतवान् । स एष इन्दर ऋभुदेवतात्मा सन्वि 

गाहो वि्ेषेणास्मामिरवगादुं पवितुं रक्यः । नोऽस्माकं नेतारं खगे गमायतार मिन्द्र 
महयाम वयं पूजयामः | 

त॒तीयामृचमाह - 
हनो वसुः समजः पवैतेष्ठाः परति वामू- 

। १ग्. 'न्विजुरो। 
३४ 



२६६ श्रीमत्सायणाचार्यविरवितमाष्यसमेतम्रू-- [१पञ्चमारण्यके- 

जीषी । इन्द्रः शश्वद्धिजोू्र एषेः, इति । 
इनो देवः शशवद्धिनिरन्तरवतिमरेवैरस्मयज्ञं प्रलागमनेजोत्रोऽतिशयेन होम- 

निप्पादकः । कीदश इन्द्रः । इनः स्वेषामीश्चरो वघ्वधनवान्समजः समीचीनगति- 
युक्तः परवता पर्वतस्मान एेरावते मेवे वाऽवस्थितः । वां प्रत्युनीषी । यज्ञकतीरौ 
हे दंपती युवामुहिरयजाषोपरक्चितपोमरस्तवान् । मवदीयं सामं स्वी करोतीदयथंः। 

एतास ऋचः पठित्वाऽन्ते पठनीयामृचं दशेयति-- 

मूददोहाः, इति । 
रांसनप्रकारे विद्षेषं दशचयति- 

इत्येतन्रयं ग्रीवाः रिरो पिजवः सरवमर्धरच्य॑मू , इति ॥ 
इत्यतरेयब्राह्मणारण्यककाण्डे प्मारण्यके द्वितीयाध्याये 

भथमः; खण्डः ॥ १॥ (७) 

यस्यदमित्यादिकः हख्र्य यो भ्रीवामाग इन्रमिद्वाधिन हइृत्यादिको यः शिसे- 
मागः सुतस्तं प्म इत्याद्का [सा] विनवमाग इत्येतद्धाग्रयं सपमर्ध्च्व्वदास- 
नाहम् । धिवि [हे शांप्तनम् । पदेऽवप्तायधर्चे प्रणव इत्येकम् । अरधर्चेऽवपताय 
कृत्लायामृचि प्रणव इतिं द्वितीयम् । विनैवावसानमृगन्ते प्रणव इति तृतीयम् । एवं 
सत्युक्तेषु रशाखमागेष्वधर्ऽवसानमित्ययमेव पक्षोऽनष्ठेयः ॥ 

0) (न (~ =, इति श्रीमत्सायणाचायविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकारच एेतरेयत्राद्यणारण्यकमभाष्ये 
व्वमरिप्यकं द्ुतायाध्याय प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ८७) 

अथ द्वितीयः खण्डः । { अष्टमः ) 

मागान्तरं दशेयति-- 
राथतरां दक्षिणः पक्षः, इति । 

योऽय राखस्य दक्षिणपक्षमागः सोऽयं रथ॑तरसामपंबन्धी | 
तमव रथतरपवन्धं विस्प्टयति- 

अभि त्वा शुरनोनुमोऽभि स्था पूर्पीतय इति रथ॑तरस्य स्ताोनि- यातुरूपा प्रगाथो चतस्रः सतीः षड्रहती; --- ठर गाध) चतत सदीः षद्बृहतीः करोति, इति । इति । 
अमित्वा शूर०-ऋु० सं० म० ७ स० ३२ ऋ २२। अमि ता पू॑०- 

० सण मण० ८ म॒०३ ऋ 9 ७ | 

१ ख. ध, इ. "धर्यं द्वौ" । 



अध्या०२ख०२८८)] देतरेयारण्यकम् । २६७ 

ऋण््रयात्मकः प्रगाथः, “ दवृचाः प्रगाथः ” इत्याश्चछायनेनोक्तत्वात् । “ अभि 

त्वा शर” [ ऋ० ० म० ७ मु० ६२ ऋॐ० २२ | इत्ययं प्रगाथा रथतर- 

साम्नः स्तोत्रियः सो्संबन्धी । स्ोत्रादो ह्येष गीयते । “ अभि तवा पृषे? 

| ऋत ० म० < सू० २० ७ | इत्ययं प्रगाथस्तस्य पाञ्च {ऽनुरूपः; स्तानैय- । 

स्यानन्तरमेव गीयमानत्वात् । तवृ प्रगाथो भिचटित्वा यद्यप्यध्ययनकाडे चतस 
एवर्चस्तथाऽपि प्रयोगकाठे षडल्हतीः कुर्यात् । कथं तत्करणमिति तदुच्यते । 
अमि त्वा श्रेल्यपरावुक्श्वत एव बृहती वेद समान्नाता । ततो द्विवीयव्रह्थं तस्या 

अ्रचश्चतुर्थपादमीशानमिन्द्रेत्यारिकं पुनर्वि; परित्वा ५नत्वावान्'' [ ऋ० प° मम 
७ प° ३२ ऋ० २३ ] इयेतस्यां द्वितीयस्यामचि पवीर्धं पठेत् । सेयं द्वितीया 
बहती । ततस्तृतीयब्ृहत्यथं “न जातः"! [ ऋ० तण म० ७ प्ू० ६९ ० २४ 

इत्येतद्ितीयवहतीगतं चतुथं पादं पुनद्विरम्यस्य ततः समान्नातायां द्वितीयस्यामच्यु- 

तरारभम् “अश्वायन्तः' [ ऋह० पं० म० ७ सु० ३२ ऋ० २४] इत्यादिकं पठे- 
तेयं तृतीया ब्रहती । अनेनैव न्यायेन द्वितीयेऽपि प्रगाधे चतुथंषष्ठौ पादं पुनरपि 
द्िरावत्यं बृहवीत्रयं संपादयेत् । अच्राश्वायन्त इति पादमुदधृत्य तस्य स्थाने “स्वादौ 

खादयः [ ० से म० १० पु० १२० ऋ० ३] इति पादं प्रक्षिपेत् । 

एतच्च पृवोध्यायेऽभिहितम् 
उक्तक्रमेण बृहतीः पठित्वा पश्चात्पठनीयानि सूक्तानि दशेयति-- 

इन्द्रस्य नु वीयांणि प्रवोचं स्वे ह यत्िपितरश्चन्न इन्द्रि 

पञ्चदश यस्तिग्मदयुङ्क वषभो न भीम उग्रा जङ्ग वायाय 

स्वधावानुदु ब्रह्माण्येरत भ्रवस्याऽऽते मह इनद्रोऽत्युग्रेति 
पश्च सृक्तान्या न इन्द्रो दूरादा न आसादिति संपात 

इर्था हि सोम इन्मद इति पङ्कः सूददोदाः ; इति । 

““इनद्रस्य नु वीर्याणि" इति सूक्तं पञ्चदशर्चम् । ̂ ^तवे ह यतिपितरः ` इत्य- 

सिन्प(स्थ प)श्विंशत्यगात्मकस्य सूक्तस्याऽऽदौ पशवदशर्चैः पठनीयाः । “यस्ति 

, ग्मवङक" इति सूक्तमेकादक्भम् । “उग्रो जङ्ग इति सूक्तं दशच॑म् । ““उदु 

इन्द्रस्य न०-ऋण० प० म० १ पू० ३९ ऋ० १९। त्व हं यात्पतरः०- 

० ० न० ७ स० १८ ॐ० { । यास्तिममर ़्  ० -ऋ० स० म० ७ ६० 

१९ ऋ० १ । उग्रो जज्ञे०--ऋ० पं० म० ७ पू० २० ॐ \ । उड 

बह्याणि०--ऋ० सं० म० ७ सू० २४ ऋ० १।अ ते महः >° स° 

म० ७ सू9 २९ ० १। आ न इन्द्रा ०-ऋ० स० १९ £ पू० २० ऋण 

१ । इत्या हि सोमः०-ऋ° पं म० १ सू० ८० ऋ० १ । 



२६८ भीमत्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [५पञ्चमारण्यके- 
बह्माणि” इति पूकतं षडुनम् । “आ ते महः"? इत्यादीनि पञ्च मक्तानि । तेषु प्रथमम् । “आ ते महः! इति पक्त पटडचम् । «न सोमः" | अह ० प्त म० ७ पू २९ ऋ० { ] इति द्वितीयं पञ्चम् । “नदं नरो नेममितः [ ऋ° त° भ० ७ भरू० २७ ऋ० { | इति पञ्चच तृतीयम् । “श्रह्माण इन्ध | ऋ० सं भ० ७ परू० २८ >° { ] इति पञ्चच चतुम् । “अयं सोमः” [ ऋ० सं १०७० २९ ऋ० १ ] इति पञ्चच प्रशचमम् । “आ न इनदरः" इतयेतत्मक्त- मकादशचम् । तदेतत्संपातसूक्तमिति नाभ्ना व्यवहियते । ^ इत्था हि सोमः" इत्येषा पङ्किच्छन्दस्कर्गेका । एतावत्पटित्वा सृददाहाः पठनीया | 

मागान्तरं दशेयति- 
वाहत उत्तरः, इति । 

योऽयं शच्योत्तरतः(रः) पक्षः सोऽयं बृहत्ामप्रबन्धी । 
तमेव संबन्धं विस्पष्टयति- | 

त्वामिद्धि हवामहे तवं देहि चेर इति बृहतः स्तोनियान- रूपौ भगाथौ चतस्रः सतीः पड्बृहती; करोति, इति । पूवंवद्यास्येयम् । 
बरृहतीपाठादूष्वं पठनीयं मच्रजनातं द्षयति-- 

तमु हि यो अभिभूत्योजाः सुत इच्छं निमि इन्द्र सोम इति तरीण्यभूरेको रयिपते रयीणाप्रिल्यष्टौ क्तानि कथा महामवृधत्कस्य होतुरिति संपात इन्द्रो मदाय वाध इति प््गिः सूददोहाः, इति। ^ तमु शृि"” इृयेतत्पृकतं पशचर्चम् । “सुत इम्” इलादीनि चीणि सूक्तानि । तेषु “पुतः” इत्येतत्परथमं दशचम् । "धृषामदः'! [ ऋ० स म० ६ सू० २४ ० { ] इत्येतद्वितीयमपि सूक्तं दशर्चम् । “या त ऊतिः" [ ऋ० सं म० ९ ए० २५ ऋ० १ ] इलयेततततीयं सूक्तं नवच॑म् । 
` 1 पि पू नवत् । “अकः इत्यदीय इत्यादीन्यष्ठौ 

त्वामिद्धि हवामहे०--ऋ० सं० म० ई प ४६ ऋ० १ | त्वं ह्येहि . चेरवे ०-- ऋ ० पस9 मण < प्9 ६१ नह ० ७ | तमु हि ० -अह० सट म० र १० १८ ऋ० १ । सुत इवं ०-ऋ० सु० म० ९ पू० ९३० १ । अमू- कन ऋ० ० म० ६ पू० ३१ ऋ० । कथामहा०-- ऋ से० म० ४ ५० ९९ ऋ १। इन्द्रो मदाय क० सं० म १ 
-------- 5 ०१० ११०८१ क०१॥ | ८१ ऋ० १। 

१.उ. म्।आन। दग म्।आनः।३क.ख, न्ति ग्यः । 



अध्या०२ख०२८८)] एेतरेयारण्यकम् । २६९ 

सूक्तानि । तेषु “अमूरेकः' इति प्रथमं पच्च सक्तम् । “अपत्यं पुरुतमानिः? 
[ ऋ० पे० म०६ सू० ३२ अः० १] इति द्वितीयम्। “ य ओजिष्ठः” 
[ ऋ० प° म० ६ सू० ३३ ऋ० १] इति तृतीयम् । भसं च त्वे?" 
[ ऋ० प्त म० ६ पू ३४ ० १] इति चतुम् । “कदा ` भुवन् 

[ ऋ० स० म० ६ पू० २५ ऋ० १] इति पञ्चमम् । “ सत्रा मदाप्तः 
[ ऋण सं म०६ सू० ६६ ० १] इति षष्ठम् । “५ अवा्रथम् 
[ ० प म० ६ प° ६७ ऋ० १] इति सक्तम् । “अपादितः' [ ऋ ० 
म० £ पू० १८ ऋ० १] इत्यष्टमम् । तान्येतान्यष्टावपि प्रल्ेकं पञ्चचौनि । “कथा 
महाम् "” इ्येतत्सूक्तमेकादशचंम् । तच -संपातश्चव्देन व्यवहियते । “इन्द्रो 
मदाय" इत्युगेका पङ्किच्छन्दस्का । तत्सवं पठित्वाऽन्ते सूददोहसं पठेत् । 

उक्तयोदक्षिणोत्तरपक्षयोरनुपंषेयं कंचिद्विशेषं दरोयति- 

रा्थतरो दक्षिणः पक्षः पञ्चदशः स्तोम एकरातं वसिष्ठपरासादा 
बाईैत उत्तरः सप्तदशः स्तोमो द्विदातं मरदराजभासाहः) इति । 

योऽयमच्र दक्षिणः पक्ष; सोऽयं रा्थतरो रथंतरपतामसंबन्धी । तेन सान्ना स्तुति- 
काटे पश्वदश्ञः स्तोमः सेपायते । ऋक््रयस्य विष्टुतित्राह्मणोक्तप्रकारेणाऽऽवृत््या 
पश्चद्ापंख्याका ऋचो यस्मिन्सोमे प्ंपायन्ते सोऽयं पञ्चदशः स्तोमः । तदात्मकोऽयं 
दक्षिणः पक्षः । “ अभित्वा र 2 [ ऋ० संत म० ७ प्रू० ३९ ऋ० २९ 
इत्यारम्य “इत्या हि सोमः" [ ऋ० से म० १ सू० ८० ऋ० १ ] इत्येतदन्त- 

मुगनातमेकाथिकं शतं सैपद्यते, तदात्मकोऽयं दक्षिणः । तमिमं वसिष्ठो नाम मुनिः 

सखप्तामर्थ्येन सपादितवान् । अतोऽयं वसिषटमासादः । एवमुत्तरपक्षेऽपि योजनीयम् । 

पक्षयोर्ीकस्तोमात्मकत्वं तैत्तिरीया आमननिति--“ पञ्चदशोऽन्यः पक्षो भवति । 
सप्तदशोऽन्यः ” इति । 

मागान्तरं दशेयति- 

| भद्रं पुच्छ द्विपदास , इति । 
पादद्रयोपेतास्छृक्ष भद्रनामकं यत्साम तत्संबन्धी शखस्य पच्छभागः । 

द्विपदा ऋचो दश्ेयति- 
इमा नु कं भुवना सींषधामाऽऽयादि वनसा 

मा नु कं०--ऋ० स म० १० सरू० १९७ ऋ० १। आयाहि वनप्ता०- 
ऋ० सं० मत १ पू० १७९ ऋ० १। 

१ग. मसू । 



२७० श्रीमत्सायणाचायविरचितमाष्यसमेतम्-- [५श्चमारण्यके- 
सहेति नव समान्नाता अथासमाश्नाताः , इति ! 

(इमा ठु कं भवना" इत्यादि सूक्तं पच्चर्चम् । “आयाहि'" इत्यादिकमृक्च- 
ुष्टयोषेतम् । तदुभयमेरनाहचो नव सपने । ताश्वत्र संहितामन्ये समाश्नाताः । 
अथान्याः काशिदसमाभ्नाताः शाखान्तरगता विन्ते । 

ताप प्रथमामाह-- 
भव इन्द्राय हृ्हन्तमाय विपरा गाथं गायत यज्जुनोषत्, इति । 

हे विभा ऋत्विनो बो युष्माकं दरत्रहन्तमायातिदयेन शतरुषातिन इन्द्रायेन्् 
प्रीत्यथं गाथं गायत । गातव्यं यत्सामजातमस्ि त्सव प्रकर्षेण गायत । यत्साम 
स इन्द्र जुजोषसप्रीसया सेवते तद्वायत । 

` द्वितीयामचमाह-- 
अन्त्र देवतासवका आस्तोभति श्चुतो युबा स इन्द्रः, इति । 

अकां अर्चैयितारो विप्रा देवतासु मष्येऽकमर्चनीयमिन्द्म्न्ति पूजयन्ति । 9 
५ हेतो कदेषु परस्यातो युवा योवनप्तप्नः स इनदर आस्तोभति सत उत्साहं करोति । 

तृतीयामृचमाह-- 
उपक मधुमति क्षियन्तः पुष्यन्तो रथिं धीमहे तमिन्द्र, इति । 

हेदृनद्रतं त्वां धीमहे वयं ध्यायामः। कीदृशा वयं मधुपर्युपपरकषे क्षियन्तः । 
शक्षवृकषपतपादितानि पात्राण्यत्र इक्षराब्देन विवक्षितानि, तेषां समीपवती यागप्रदेश् उपपरलञः । प्रपो(चापत) मघ्वादिमापर्ैरपोपेततवान्मधुमांस्ताद्धे प्रदेशे लषियन्तो 
निवसन्तः । तथा रथिं पुष्यन्तो धनं व्यन्तः । 

चतुथीमनमाह-- | 
विरतो दावन्वि्वतो न आभरयं ता शविष्ुमी महे, इति ! 

हे इन्दर शविष्रमतिशयेन बलयुक्तं यं त्वामीमहे प्राप्रुमो याचामहेवा परत्वं 
हे विश्वतो दाबवषां प्राणिनां धनादि ददततादश्तवं नोऽस्माकं विश्वतः सषै- स्मादेरादाभर धनादिकमानय । । 

पञ्चमीमृचमाह-- 

स सुप्रणीते रृतमः स्वराठि मंहिष्ठो वाजसातये, इति ॥ 
हे दने सपणीते घुष संपादितेऽसिन्कर्णि वाजसातयेऽस्मम्यमन्नदानाय म॑हि- 
"५ पूजितः सत्वं तरतम उत्तमः पुरुपः स्वराटूस्वयमेव राजि, न तु परतच्र 

थः | 
० 

१६, इ, देवेषु । 



अध्या०२ख ०२८८) ेतरेयारण्यकम् । २७१ 

षष्ठीमचमाह- 
सव ह्येक {रिषे सनादमृक्त ओजसा, इति । 

हे हृद्र त्वं हि त्वमवेक एवोजसा परकीयन बटेनामृक्तोऽमानितोऽतिरस्तः 

सनास्नितुमस्मम्यं धनादिकं दातुमीरिषे समर्थोऽसि । 

सप्तमीमृचमाह-- 
विश्वस्य प्रस्तोभ विदरान्पुरा वा यदि वेहाऽऽस सूनम् › इति । 

विश्वस्य सस्य जगतः प्रस्तोभ प्रकर्षेणोत्साहननक दे इन्द्र॑पुरा बाऽ्मदनु- 

छानाल्मगिव वा भवान्वद्रानासासद्धकेज्ञानोपपन्ः । यदिं वाऽथवेहास्मिन्कर्मणि 

नूनमवश्यं मवान्वद्रानास । | 

अष्टमीमृचमाह-- 

इषं नो मित्रावरुणा कनेर पीवरीमिषं कृणदही न इन्दर, इति । 

मिज्ावरूणा हे मित्रावरुण युवां नोऽस्माकमिषमन्नमिखां मूमिं च कतैन 

कुरुतम् । हे इन्द्रं नोऽस्माकं पीवरीं प्रमूतपिषमन्ने कुर । 

नवमीमृचमाह-- 

र पदं मधं रयिषणि न सोमो अव्रतं हिनोति न स्पृशद्रयिः, इति । 

हे इन्द्र रयिषणि हविरक्षणस्य धनस्य दातरि मयि शं सुखं पदं निवापतस्थानं 

मयं धनं च संपादयेति देषः 1 योऽय सोमः सोऽयमव्रतमनुष्ठानरहितं न हिनोति 

न प्रणयति । रयिः फटमूतं धनमपि न सशदनुषठानरहितं पुरुषं न प्राति । 

ता एता नवप्ख्याका अस्यां सहितायामसमाभ्नाता. ऋचः । 

पनरप्य्मान्नाताः सूत्रगते षष्ठाध्याये पठिता द्विपदा ऋचो ददोयति- 

पष ब्रह्य ति तिकः, इति | 

८८ एष ब्रह्मा य ऋंलियः " इत्येका ! ¢ विषतो य्था इति द्वितीया । 

त्वामिच्छवघस्पत इति तृतीया । 

संहितायां समाश्नातान्युगन्तराणि चतवारि दशेयति - 

आधूष्पस्मा इत्येका सूददोहा यद्वावानेति धाय्या म्रददोदाः) इति ॥ 

इत्यैतरेयत्राह्यणारण्यककाण्डं पश्चमारण्यके द्वितीयाध्याये 

द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (८ ) ॥ 

आधूष्वसमे ° ---अः० स० म० ७ स् ३४ ० ४। 
स 

क प्मपह्तनम- कर सेर
 स१ 

म० १०००००६
 __ _-----

---- 

० १० सू० ४ ऋ० ६ । 

१क, भेक ।>ग. "्पननैः । य॒ˆ । . 



२७२ श्रीमत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम् -- [५पश्मारण्यके - 
“‹ आप्ये ” इति द्विपदा, तां पटित्वा सूददोहपं पठेत् । ततः “८ यद्वावान 

पुरूतमम् "” इत्येतां चतुष्पदामृचं धास्यापृक्नितां परित्वा पुनरपि सूददोहसं पठेत्॥ 
इति श्रीमतायणाचायेविरचिते माधवीये वेदार्थप्रका्च रेतरेयत्राह्मणारण्यकमाष्ये 

पञ्चमारण्यके द्वितीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ ८ < ) ॥ 

अथ ततीयः खण्डः । ( नवमः ) 

पूवोक्तपृच्छमागशं ् नाद्ध्वं हपनीयं शाखमागं दशयति-- 
~) 

गायत्री तचाशीतिः, इति । 
तिप्रणामृचां पमृहस्त॒चसादशानां तृचानामशीतिस्तचाश्ीति; । चत्वारिशद- 

धिकशतद्वयप्ंख्याका ऋच इत्यथः । तेयमशीतिगायत्नीरन्दस्का पठनीया । 
परतिन्नाताः सवी ऋचो दरीयति- 

महा इन्द्रो य आओजसेति तिस्र उत्तमा उद्धरति प्रों नो 
अन्धस इति तिस इन्द्र इत्सोमपा एक इत्येतत्मथतीनां तिस 
उत्तमा उद्धरति तासां सखादवः सोमा आयाहीलयेतामुदखय 
न हयन्यं बजाकरमित्येतां पलयवदधाति जज्ञानो नु शतक्रतु- 
रिका पुरुदूतं पुरष्टतमिति रेष उद्धेदभि श्वता मधमि- 
तयु्तमागुद्धरति प्रकृतान्यनीषिण आ घा ये अभिमि 
न्त ञआतू न इन्द्र श्षुमन्तमिति सक्ते सददोहाः, इति ॥ 
इत्येतरेयब्राह्मणारण्यककराण्डे पश्चमारण्यके द्वितीयाध्याये 

तृतीयः खण्डः ॥ ३८९) ॥ 

महा इनदरो ०--ऋ० सं० म० ८ प° ६ ऋ० १। पृरो्छहां नो अन्धप्त०- 
ऋ० प° म० < सू० ७८ ऋ° १। इन्द् इत्सोमपाः०--ऋ० सं० म० <स 
र ऋ० ४ | सवादवः सोमाः०--ऋ° सं म० <सू० २ ऋ०२८ । नह्यन्यं वि 
वच्छकरम्०--ऋ° प° म < प्रू ८० ऋ० १ । जज्ञानो नु शतक्रतुः०- 
ऋ० प° म० ८ सू ७७ ऋ० १ | पुरुहूतं पुश्षटुतम्०-ऋ० सं० म० < 
म्० ९२ ऋ० २। उद्धेदमि श्रुता मवम्०-ऋ० पते० म० ८ सू० ९२६ ऋ०१। 
्कृतान्युनीषिणः०--ऋ० सं० मन ८ पू० २२० १।आघाये ज्निम्०- 
अ६० सण म० < सू० ४५ ० १ आत् न इन्दर क्षमन्तम्०-ऋ० स म० 
< पू० <१ ऋ० १ ]। | 



अध्या०२ख०४८१०)] एतरेयारण्यकम् । २७३ 
“महा इन्द्रः?” इत्येतत्पूक्तम्टा चत्वारि द्विक्रमिरेतं तसिन्पूक्ते “शतमहम्' 

[ऋ० प° म० ८ पू० ६ अ० ४१] इत्यादिकाः पृक्तावप्रानमागस्थास्तिस ऋच 
उद्धृत्य “सोमपेयाय वक्षतः" [ऋ० सं म०८ प° ६ ऋ० ४९] इत्यन्तमेव पएञ्चच- 
तारिशदधिभ्मरपेतः पठेत् । तत उर्वैम् '्पुरोगशं नो अन्धस्" हत्यादिका- 
स्तिस्न ऋचः पठेत् । ¢ इदं वसो सुतमन्धः " [ ऋ० प म० < सू०२ऋ० १] 
इत्यस्िन्दिचत्वारिशद्धिकग्मिरुपेते सूक्ते प्रथमतः पठिताक्ति ऋचः परियज्य “इन्दर 
इत्सोमपाः "” इत्यादिकं पठेत् । तत्रापि “इत्या पीवन्तम् ” [ ऋ० से म० ८ ० ९ ऋ० ४० | इत्यादिका अवप्तानमागस्यसिक्त ऋच उद्ृल्य ^ ये असि- न्काममाश्रियन् "' [ ऋ० प° म० ८ मु० २ ऋ० ९ ] इत्यन्तमेव पटूनिरादधि - कम्मरूपेते पठेत् । तस्यपि मध्ये “ खरादवः सोमाः '! हत्येतामृचमुदधत्य तस्याः 
स्थाने ^ न हयन्यम् '” इत्येतामृचं मलषदध्यात् । तया प्र्वहितया परहितं षट् 
निशदक्पमूहं पित्वा तष्य “ जज्ञानो नु "” इटेकामृचं पठेत् । ८ पान्तमा वः » 
( ऋ° त° म० <प््० ९२ ऋ० १ ] इतयसिमन्क्ते त्रयलिशद्धिक्रगििरपते प्रय- 
माच परित्यज्य ^^ पुरुदरूतमू् ?' इत्यारम्य द्वा्रिशदिैमरपेतः सृक्तशेषः पठ. 
नीयः । ̂ “ उद्धेद्मि "” इतयस्िन्ृक्ते चतुक्िशदध गिमरूपेते ५ इनदर से ” [ ऋ० 
पं० म० ८ पू० ९३ ऋ० ३४] इत्यादिकामुत्तमामृचमुदरधृत्यावरिष्टं अयश्िरद्धिकै- 
म्मर्पेतं सूक्तं पठेत् । ““ कृतानि "” इत्यादिकं त्रिंशद्ध रममरप क्तं पठेत् । 
“आधाय अ्चिम् '” इति सूक्तं द्विचत्वारिशद्धिशवीममर्पेतं प३त् । “ आ त् न 
दद्र ” इत्यादिकं नवमिकरम्मरुपेतमेकं सूक्तं तत उपरितनम् । ८ आ प्रदर " 
( ऋ° त° म० < पू० ८२ ऋ० १ ] इत्यादिकं नव सूक्तं ते दवे अपि सूक्ते 
पठेत् । ततः सूददोहा; पठनीया । एवं सति म्रदाहसः प्राचीनाश्चत्वारिरदधिककश- 
तद्वयप्तस्याका ऋचः, ततस्तृचाशीतिः सपद्यते ॥ 

[+ (~ = +< > = अ भ इति श्रीमत्पायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदार्थप्रकाश्च रेतरेयत्राह्मणारण्यकमाष्ये 
पञ्चमारण्यके द्वितीयाध्याये तृतीयः खण्डः ॥ \॥ ( ९ ) 

भथ चतुथः खण्डः । ( दशमः ) 

गायज्यस्तृचाशीतिरूरध्वं शं्नीयं मागं दश्चयति- 
बारहती तृचाशीतिः, इति । 

% अभ्रैकवचनान्तः पाटः साधुः, रिश यायाः सदैकत्व इलनुशासनात् । एवमग्रेऽपि तत्र 
तत्र बोध्यम् । 

^ २३५ 



२७४ श्रीमत्सायणाचार्थविरवितभाष्यसमेतम्-- (५पञ्चमारण्यके- 

वृहतीछन्दोयुक्ता काचित्तचाशीतिः पठनोया 

तत्रत्या ऋचो विविच्य दरंयति- 

मा चिदन्यष्टिशंसतेव्येकया न तिशटिपवा सुतस्य 

रसिन इति विशते; सप्षमीं चाष्टमी चोद्धरति 

यदिन्द्र भागपागुदमिति चतुदश वयघत्वा सता 

वन्तं इति पश्चदशशमो घु त्वा वाघतश्चनल्येतस्य 

द्विपदां चोद्धरति रथंतरं च प्रगाथमथ दास्य. 

नकिः सदासो रथमिलयेतं प्रगाथयुदुत्य त्वामिदा 

ह्लो नर इत्येतं प्रगाथ परत्यवदधात्याभेमरवः 

सराधसपिति षडवारखखिस्याना स्रक्तान यः 

साहा रिच्षेणिरिति शेषोऽयं ते अस्तु हयंत 

दाति सूक्ते उभय॑ अणव न इति सम्मा चाष्टमी 

चोद्धरति तरोभिर्वो बिदद्रसुमित्युत्तपागदधरति 

यो राजा च्परेणीनामिस्येकादक् त वां दस्म 

म्रतीषहमा नो विश्वा सृष्व्य या इन्दर 
यज आभर इति नव॒ स्रददोहाः, इति ॥ 

इस्येतरेयतव्राह्मणारण्यककाण्डे पचमारण्यके द्ितीयाध्यायं 

चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ ( १० 
शा 

मा चिदन्यत्०-ऋ० सै म० ८ सू० १ ऋ० १। पिबा सुतस्य--ऋ० 

० म० < म॒० ३ ऋ० १1 यदिन्द्र प्रागपागुदर्०-ऋ० सण म० ८ म० 

ऋ० १ । वयं घ तवा सुतावन्तः०--ऋ० पे म० <पू० ३९ ऋ० १। मोप 

त्वा वाघतश्चन०-ऋ० स० म० ७ प॒ु० ३२ ऋ० १ नकः सुदाप्ता०->० 

त म ७ ० ३२ ऋ० १० | त्वामिदाद्या नरः०-कऋ० सन म० < प° 

९९ ० १ । यः पाहा विचषणिः०-ऋ० प° म०- ९ भू० ४६ ० २। 

अयं ते अस्तु हर्थतः०--ऋ० प° म० ३ सू० ४४ ऋ० १ । उभयं शुणवचवै 

नः०-ऋ० स म० ८ स्० ६१ ऋ० १। तरोभिर्वो विदद्वसुम्०--ऋ० स० म० 

< स० ६६ ऋ० १) यो राजा चषणीनाम्०-ऋ० स० म < पू० ७० 0 

१1 तं वो दस्ममतीषहम्०-ऋ० सं०म० <सू८८कर० १।आ नो विश्वा 

सुह्व्यः०->० ० १० ८ पू० ९० ऋ० १ | या इन्द्र भुन आभर ०-- 

० स० म० < प° ९७ ऋ० १। 



अध्या०२ख ०४८१०) एेतरेयारण्यकम् । २७५ 
भ 

५ मा चिदन्यत् 2 इत्यादिकं चतुखिशदधि ऋभ्भि्पेतं सूक्तं तस्य पूक्तस्याव- 

सानभागस्थाः “ स्तुहि स्तुहि " [ ऋ० पत० म०८ प° १ ऋ० ३० ] इत्या. 

दिकाः पञ्च परित्यज्य “ स्तोमासो अवृत्त ” [ ऋ० स म०८ सू० १ ऋ° 

२९ 1 इत्यन्तमेवैको निश दधि कग्मिरूपेतं पठत् । ^ पिबा सुतस्य '‡ इत्येतसि- 

शतु्िश्द्धि(तिभिर्जहम्मिरुपेते सूक्तं विंरातिपर्याया उष्वेम् “यमे दुः" 

[ ऋ० सं० म० ८प्ू० ३ ऋ० २१] इत्याघाश्चतख वः परित्यञेत् | अव- 

शिष्टायां विदातावपि “अभि त्वा पूवपीतये" [ ऋ० सं म० < सू० २ ° 

७ ] इत्येतां सप्रमीम् । ““ अस्येदिन्द्रो वावृधे ” [ ऋ० पत० म० < पू ३ ऋ 

८1] इत्यतापष्मीं च परिवयन्यावरिष्टामिरष्टादशभिक्रम्भिस्पेतं पूक्तं पठत् । 

यदिन्ध प्रागपागद `" इत्यादिकमेकविदातिमिक्रहरभरुपेतं सूक्तम् । तत्रान्तिमा 

५८ ग्र पूषणम्  [ ऋ० स म० ८ मू० ४ ऋहु० १९] इत्यादिकाः प्तत्त पर् 

त्यज्य ^ वहन्तु स्वने दुप' [ ऋण संर म <सू० ४ ऋ० १४ ] इत्यन्तमव 

चतुर्धशमिक्रग्मरुपेतं पठत् । “वयं घ ता" इति सूक्तमकीर्नारतिभिन्भ्म 

समेतं [ तसिन्सूक्ते ] “न हि षततव" [ ऋ० पं म० < प्रू० ३६ ० १. 

इत्यादिकाश्चतखः परित्यज्य “ मदाय युस पतोमपाः ” [ऋ० प° मत < परू 

२३ ऋ० १९ ] इत्यन्तमेव पञ्चदशमिक्रममर्पेतं पठेत् । “मोषु त्वा“ इधया- 

दिकं सप्त्विरातिमिक्रग्मिस्येतं तसिन्पृक्ते “ रायस्कामः'› [ऋ० पं म० ७ 

० ६२ ऋ० ३] इ्येतां द्विपदामचमुद्धरेत् । तथा रथंतरस्रामघबन्धिप्रगाथम् 

«५ अभित्वा हूर? [ ० प° म० ७ पू ६२ ऋ० ॐ ९९ ] इत्यादेक- 

मण््रयम॒द्धरेत् । ततोऽरिष्टं चतुपिरातिमिकम्विरूपेतं तत्मूक्तं १९त् । तत्रापि 

८८ नक्रिः सदाः "' इत्येतं प्रगाथमुद्धत्य तस्य स्थाने ^“ त्वामिदा द्यो नरः“ 

इत्येतं भरगाथं प्रप्य पठेत् । ““ अमि मरवः [ऋत प म० ८ वाङ 

प॒० १] इत्यादिकानि बाटखखिस्यानां संहितायामान्नतानि षट्पच्चाशिशिन्हरम 

रूपेतानि षद्सृक्तानि पठेत् । “ सखामिददधि इवामहै ` ईइत्याश्कि चुररन 

अरिग्निस्पेत सक्त तस्मि्नादित आरभ्य दवे ऋचौ परित्यज्य “ यः सत्राहा !” इत्या- 

दिकं द्वादशमिक्कगिमेतं सूक्तशेषं पठत् । ८८ अयं ते अस्तु '† इति पश्चचमेकं 

` सक्तम् | ̂ “ आ मन्दैः" [ऋत प° म० द सू० ४१ ऋ \ | इ।त पश्चचं 

द्वितीयं सक्तं ते उमे सूक्ते पठेत् । “« उभयं श्णवच्च नः "† इत्यादिकमष्टादशच 

सकं तस्य मध्ये “ त्वं ह्येहि” [ कऋ० सै म ८ परू० ६१ ऋ० ७ इत्या 

दिकां सप्तमीम् । “ तं पुरू सक्षणि ” [ ऋण प म० < पूर ९१ ऋ < 1 

इलयारिकामष्टमीं चेद्ध ल्यावरिषटं षोडशच सू पठत् । ‹‹ तरोभिवेः ` इव्या- 

दिकं पञ्चदशा सत तसिन्चत्तमाम् “ सोम इदः "' [ ऋ° प° म० ८ पू० ६९ 



२७१ भ्ीमस्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [१पश्चमारण्यङे 
ऋ० १९ ] इत्यादिकामुदृत्यावदिष्ठं चतु्दशर्चं पठेत् । “यो राजा चर्ण 
नाम् "` इत्यततञ्चदशच सुक्तं [ त्िन्पृक्तं ] “ त्वं न इन्द्राऽऽप्ताम् ” [ङ 
सं म० <सू० ७० ऋ० १२ | इत्यारिकाश्चतस्त ऋचः परित्यञ्यावरि्ठ 
मेकादशच पठत् । ““ तं बो दस्मम् 7” इत्यादिकं षड्चं सूक्तं पठेत् । ^, ॐ 
नो विश्वासु †” इत्यादिकमपि षड़वं सूक्तं पठेत् । “या इन्द्र” इ्यादिः 
पञ्चरशच सूक्तं तस्यावप्तानमागस्याः ^“ विश्वाः प्रतना [ ऋ० स० मण० , 
मू० ९७ ऋ० १० ] इत्यादिकाः षडचः परित्यज्य “नंत्वा देवाप्त आपततः 
| ऋ० प° म० ८ सू ९७ ऋ० ९ | इत्यन्तं नवचं पठेत् । ततः प२द]ह्९ 
पठत् । एवं सति सूददोहसः प्राचीना बाहेती तृचाशीतिः संपद्यते ॥ 

इति श्रीमत्ायणाचाय॑विरचिते माधवीये वेदप्रकाश रेतरेयारण्यकमाष्ये 
पञ्चमारण्यके द्वितीयाध्याये चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ ८ १०9 

अथ पञ्चमः खण्डः । ( एकादशः ) 

¢ [9 सर्व 9. „ 

बाहत्यास्तृचाशीतेरूष्व शंसनीयमागं ददौयति-- 
भ (~ (~~ [क 

ओंष्णिही तृचाश्ीतिः , इति। 
~) (०, उष्णिक्छन्दायुक्ता काऽपि तुचाशीतिः पठनीया । 

तत्रत्या अह्वो विविच्य दरोयति- 

| य इन्द्र सामपातम दति सूक्तं तम्वभि पभरगायतेत्यत्तमाप- 
दरतीन्द्राय . साम गायत सखाय आरिषापरीति 
तिस उत्तमा उद्धरति य एक इद्विदयत आयादयद्रिभिः 
सृत यस्य त्यच्छम्बरं मद इति अयस्तचा गायत्यः 
रपदाष्णहः सपन सप्त गायत्यः षटृषट्टष्णिहो भवन्ति 
यदिन्द्राहं यथात्वं मर सम्राजं चषणीनामिति सूक्ते 

य इन्द्र पतामपातमः०-ऋ० ६० म० <पसू० १२ ऋ० १। तम्वभि प्रगा- 
यत०--ऋ० प म० <पू० १९ ऋ० १। इन्द्राय साम गायत०--ऋ० त° 
म० < प्र० ९८ ऋ० १} प्रखाय आरिषामहि०्-ऋ० मं° म० <स्० २४ 
ऋ० {| य एक दद्विदयते०--ऋ० प° म० १ प॒ु० ८४ ऋ० ७ । आयाद्य- 

` दिभिः ऋ० सर म० 4 सु० ४० ऋ० १। यस्य त्यच्छम्बर् ०-ऋ० सण 

म० ६ प्० ४४ ऋ० १ यदिन्द्राहु०-कऋ० सं० म० ८ म १४ ऋ० १। 
च तन्रान०-ऋ० प म० < पू० १६ ऋ० १। 



अध्या०२ख०९८११)] एेतरेयारण्यकम् । २७७ 

उत्तरस्योत्तमे उद्धरति वातरहत्याय शवस इत्युत्तमा- 
मुद्धरति सुरूपट़ृत्नुमूतय इति बीष्यन््रसानसि रयि- 
मिति सूक्तं य आनयत्परावत इति तिस उत्तमा इद्ध 

(~ 

रति रेवतीनेः सधमाद ईति तिसः सृददोहाः, इति । 

“य इन्द्र इतयेतत्रयचिशदचमेकं सूक्तम् । “न्द्रः सुतेषु" [ ऋ० पतं म० < 
मू० १३ ॐ० १ | इतीदमपि त्रयख्िशदचं सूक्तं ते उमे सक्ते पठेत्। ((त॒म्बमि" 

इत्यारेकं पक्त चरमाम् “अर् क्षयाय" [ ऋ० प° म० < पण १५ ० १६1 
इत्यादेकारचमुद्धत्य “अस्माकभिनृमिरत्रा खजेय'' [ ऋण ० म० ८ मु० १९ 

ऋ० १२] इत्येतदन्तं द्वादशच सूक्तं पठेत् । “इन्द्राय सामः” इलयारिकं द्वाद 
शच॑ सूक्तं तदपि पठेत् । “सखायः इत्यादिकं चरिशदचं सूक्तं तसिमन्नन्िमा 
“यथा वरो" [ ऋ० प° म० ८ प्रू० २४ ऋ० २८ ] इत्यादिकास्तिस् ॐच 
उद्धदय ““'वधदप्तस्य तविनृम्ण नीनमः" [ ऋहु० सं० म० ८ मू० २४ ऋ० २७ ] 

इत्यन्तं सक्तमिरत्यचं सूक्तं पठेत् । “य॒ एकः" इल्यादिरेकस्तृचः, “आयाहि” 
इत्यादिद्वितीयस्तचः । “यस्य त्यत्"" इत्यादिस्तृतीयस्तृचः । त एते जयस्तचा; पठ- 
नीयाः । इत उध्वं गायत्रीछन्दस्का ऋचः पठनीयाः । ताश्च गायत्य उष्णिः 
कत्वेन संपादनीयाः । तत्पंपादनं कथमिति [तदुच्यते-] । सप्त गायत््यो मिरित्वा 
षट्(दु)ष्णिहः सपने । सत्तम्यां गायञ्याम्षरचतुष्काणि षड्वियन्ते । तेपवेकेकं 
चतुष्कमेकेकस्यां गायत्यां योजनीयम् । ततोऽ्टाविंशत्यक्षरत्वादुष्णिगेव संपद्यते । 
एवं सप्तस॒ गायन्रीषु षट(दु)ष्णिहः पत्ता भवन्ति । स्वोपि गायत्रीष्वेव 
मुष्णिक्त्वं सपादनीयम् । सप्त सप्त गायञ्यः षट्षटुष्णिहो भवन्तिः इति वीपा 
पठिता । ““यदिन्द्राहम्'” इत्यादिकं पञ्चदशचं गायत्रीछन्द्कं सूक्तं पठेत् । “भ्र 
सम्राजम्” इत्यादिकं द्वादशरच सूक्तम्, “आयाहि सुषुमा हि ते” [ ऋ० प्त 

म० < म० १७ अह० १ ] इति पञ्चदरा्चं सूक्तम्, ते उमे गायत्रीछन्दस्के मूक्ते 

पठनीये । तच्रोत्तरपक्तस्योत्तमे द्वे "वास्तोष्पते [ ऋण प्० म < प्रू {७ 

त्रह० १४ ] इत्यादिके उद्धत्यावरिष्टं त्योदशचेम् “नयसिन्दध्र आ मनः" [ऋ० 

„ स० म० < पूण १७ ० १६ | इत्यतदन्तमव पठनायम् । “'वात्रेहृत्याय 

„(~ -------~-~-~-~--]-~-~--__-_~~~_-~~~~~__ ~~ 

वाच्रहत्याय शवपरे०-ऋ० ० म० द पू \९७ ऋ १ । पुष्प. 

ऊतनम्तये ०--ऋ० सं म० ! सू० ४० १। एन्द्र पानात ऋ ५० 

म० १ म ८ ० १। य आनयत्परावतः०-० ६९ म० ६ पू० ४५ 

ऋ० १1 रेवतीनेः सधमदे०-ऋ० ० म { पू० ५० ऋ १३ । 



२७८ शरीमत्सायणाचायविरचितमाप्यसमेतम्-- [९पशमारण्यके- 
इृत्यादिकमेकादशर्चं गायत्रीछन्दस्कं सूक्तं तत्रोत्तमाम् (“अरित नः" [ ऋ० स० म० ३० ३७ ° ११ | इलेतामृचमुदभृत्य “उत्ते गप तुरामपि" [ऋ से० म०३प्र० ३७ ऋ० १] इत्यन्तमेव दशन पठेत् ! ““सुरूपन्रलतुम्' इत्या- दिकं गायत्रीरन्द्कं दशचमेक सूक्तम् , “आ तेना निषीदतःः [ ऋ० प° म् 
१ पू० ५ ऋ० १ | इत्यादिकमपि गायत्रीछन्दसं दशर्चं तश्च द्वितीयं मुक्तम् , 
“धयुज्ञनि मघम्" [ ऋ० स म० १ पू० ६ ० ? | इत्यादिकमपि गायन्नी. 
छन्दस्कं तत्तृतीयं सूक्तम्, तान्येतानि ब्रीणि भक्तानि पठत्। “एन्द्र सानसिम्" इति गायत्रीडन्दं दशाचमेकं सूक्तम् , “दने हि मत्यन्धत्तः” [ ऋ० घण म १ 
पू ९ ऋ० > |] इत्येतदपि गायत्रीन्दस्ं दशं द्वितीयं मृक्तम् , एते उभे पठेत् । “शय आनयत्" इत्यादिकं अगर्िशटते गायत्रीचनसकं पृक्ते त्िनरुत्तमाः “अधिवरवु” [ ऋ० मं० मत ६ सू० ४९ श्रु० ३१] इत्यादिकरास्तिस्न ऋत उद्धुय “अप्नात्राये महे हिनु" [ ऋ० सं० म० ६ म्० ४५ ऋभ० ३० ] इत्यन्तं त्रिशदवं भक्तं पठेत् । “रवतीर्यः" इत्यादिका गायत्रीदन्दभ्कास्तिस्च ऋचः १४्। “यदिनद्राहम्" इत्यारम्य “रेवतीः इति तृचान्तास्रयसिशदभिका(क) शतपति स्याका गायन्योऽत्र पठनीयाः, ताश्च प्नक्तप्रकारेण सत्तु मतमु पणू). प्णिहः पंपद्यन्ते । तथा ति चतु्शायिकशततेस्याक्ा उप्णिहः सपाः | “य इन्द सोमपातमः" इत्याच स्वतः पद्ध उष्णिहः पड्त्रिदात्यपिकाः(क) शत. तस्याकाः। तातं सवीता मेलनादौप्णिही तचाशीतिः सेपयते । ता परठिलाऽन्त सूददादसं पठेत् । 

तृचाशीतिरप्तन कंचिद्विशेषं विधत्ते-- 
इलयेतास्तिसस्तृचाशीतयः सर्वा अर्यः, इति । 

इत्येवं पूवैमृक्ता गायतरीबहत्युप्णक्ठनदस्कास्तरचाश्ीतयो याः सन्ति ताः सत्री अधे्च्या अर्ष(षिट]मईनिि । प्रथमेऽपेऽवताय पश्वादृत्तरमधेरच पटेदित्यरः | 
जशेतिप्वत्ननुद्धिममिप्रलयाचख्येण ताः प्रशष्ति-- 

अन्नमशीतयः, इति । । 
या उक्ता अशीतयस्ताः पकष्याकरारम्य शाच्रस्यान्नस्यानीयाः । तथासेन मनि ता भावयेदिव्यर्थः | 
यमाणस्व वरानान्न ऋकपतमृहस्योदर ानुम्मरणममितरेतय प्रद ति-- 

उदरं वश्च, इति । 
वशस्य नवः पक्षयाकारस्य शख्रस्योदरम् ! तथासेन भोवयेदिय्षः 



अध्या०२ख ०९(११)] एेतरेयारण्यकम् । २७९ 

वशनामकमृक्पंषं विषत्त-- 
त्वाऽवतः पुरूवसविति वक्षः सनितः सु सनितरित्येत- 
दन्तो ददीरेङण इति द्विपदा नूनपयेलयेकपदा ता अस्य 

सूददादस इत्येतदन्तः सूददोहाः सूददोदहाः; इति ॥ 
इत्यैतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे प्चमारण्यके द्वितीयाध्याये 

पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ ( ११) 

इति बहूव चन्राह्मणारण्यककाण्डे पञ्चमारण्यके 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

५ त्वाऽवतः "° इल्यादिकं चयल्निशदटचं सक्तम् । तसिन्पृक्ते “ सनितः सु 
सनितः '” इत्युक्, एषा विंशतितमा । तदन्तानां विंरातितंख्याकानामृचां समूहो 
वशनामकः । तन्मध्ये “^ ददरीरेकणः ! इति काचिदृङपटिता; सा द्विपदा द्रष्टव्या । 
^« नूनमथ ?? इत्यक्षरचतुष्टयात्मिका काचिदगेकपदा । एतदुभयं मन्रवुद्धिश्रमग्या- 
दृत्तय विशेष्यते । जध्ययनकाटे वशाष्य आुक्तैधः “नितः सु, सनितः” इ्येत- 

दन्तः । प्रयोगकषे तु ¢ ता अस्य सूददोहसः " इत्येतामप्य॒चं पटित्वा स एकविश- 
त्युगात्मको वशः प्रथोक्तम्यः। अन्ते पठितायाः सूददोहसः पुनद्विरवृत्तिरध्यायप्तमाधि- 
चोतनीर्था ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाश रेतरेयव्राह्यणारण्यक- 
भाप्ये पञ्चमारण्यके द्वितीयाध्याये पञ्चमः खण्डः ॥ ९ ॥ ५ ११, 

इति श्रीमत्सायणाचा्यविरचिते माधवीये बेदाथपकाशे बहृटचत्राद्य- 
~ _ ̂). 

णारण्यककाण्डमाष्ये पञ्चमारण्यके द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

त्वाऽवतः पुरूवसो ०--ऋ० पं म० < परू ४६ ऋ० १ । सनितः सु प्नितः- 

न° से० म० < पू० ४६ ऋ० २० । ददीरणः० ऋ सं०म० < भू० ४६ 
० १९ । नूनमथ-ऋ० ० म <पू= ४६ ऋ° {९ ॥. 

॥ 1 न 

+ एतदुपरि ख. पुस्तके दिप्पणिकार्पेण कियांधिदधन्यो वतेते स॒ यया--“ जत्र सूददोहसा 

सहैकधिरातिसंख्यासंपादनं प्रथमारण्यकरविसद्धम् । तत्र दि-एकरविंशतेः एथक्सुददाहसः रसनं विदि 

तम् । अतोञ्त्रवं व्याद्येयम् । यद्यपि ब्राह्मणे "वर शंसति ता एक्पिरातिभवन्ति' इत्यकरविंशतेः 

रसनं विहितं तथाऽपि आत्त एतु य ई वदेति एकिरया आस आदिकानीतस्य प्रयुव दानस्तुति- 

रिति सवौनुक्रमण्युक्तयेन्द्रीत्वाभावस्य स्पषटत्वात्ततः प्राचीनानामेवाच्र शंसनं कायेमियमिप्रेखाऽऽद- 

सनितः सु सनितरित्ये तदन्त इति । नन्वेवं वितः शंसने ब्राह्मणोक्तेकविरशतिसल्यायाः कथसुप 

८, न. © 

१ ग्, [व्त्वृक्र । 



अथ तृतीयोऽध्यायः | 
तत्र प्रथमः खण्डः । ( १२) 

पत्िरूपस्य शचखप्योरुमागं [ वक्तं ] प्रतिजानीते- 
उरू) इति । 

यावृरू तो कथ्येते इति शेषः । 
[ प्रतिज्ञातमथमाह-- ] 

इन्द्राग्नी युवं सन इयेतस्याधचोनायत्रीकारषु- 
तरपुत्तरस्यानुषप्कारं पागुत्तमायाः प्र वो महे 
पन्दमानायान्धस् इति निविद्धानं वनेन वायो 
न्यधायि चाकन्यो जात एव प्रथमो मनस्वानिति 
ते अन्तरेणाऽऽयाह्यवाङ्पवन्धुरेष्ठा विधं दद्राणं 
समने बहूनामिदेतदावपनं दश्षतीनामेन्द्रीणां 
तिष्रूननगतीनां बहतीसंपन्नानां यावतीरावपेर- 
स्तावन्त्युध्वंमायुषो वर्षाणि निजी विषेत्संवत्सरा- 
त्संवत्सराहशतो नवा स्यम् घु वाजिनं देवजुत- 
मिन्द्रो विश्वं विराजतीदयेकपदेन्द्रं विश्वा अवी 
हधन्नित्यानुष्ुभं तस्य प्रथमायाः पूरवेमधर्च शस्तवो- 

इनद्रा्री युवं पु नः०--ऋ० से०-मण० < सू० ४० ० १।प्र वो महे मन्द- 
मानायान्ध्तः ° --ऋ० प्ं० म० १० सु० ९० ० {| वनेन वायो०-ऋ० 
से० म० १० पू० २९० १। यो जात एव प्रथमो मनस्वान्०-ऋ० प° 
म०२पर०१२ ऊं १। आयाह्यवांङ०--अहु० सं० म० ३ प° ४३ ऋ० १। 
विधुं दद्राणं समने बहूनामु--ऋ० सं०म० १० सु० ५६ ऋ०९। ल्यम् षु 
वाजिनं देवतं ०--ऋ० सै म० १० पृ० १७८ ० १ । इन्द्रं विश्वा अवी 
वृघन्०--ऋ० सं० म० १ सू ११ ऋ० १। 
1 

पत्तिरिदयत भआद--ददीरेकूण. इति द्विपदा न॒नमथेयेकपदेति । अयमर्थः--्विश्ी ऋ्ददीरेकण 
इयाया । सा चाधचद्रयासिका । तत्राऽऽयाधैचंस्य द्विपदावच्छंतनम् । द्वितीयस्य तरेकपदावच्छं- 
सनम् । एव वेसागन शेसन एकविंशतः संपत्तिभवतीति । यद्यपि ददीरेक्ण ईद्य्थ॑स्य द्विपदात्वं 
नूनमथेव्यस्येकपदात्वं च प्राति्ाख्याविरुदधं तथाऽपि स॒च्रकृता श्रद्यन्तरमठकतयेत्थं विभागः कृत 
इति जेयम् । प्रथमारण्यके विशखण्डे भाष्यकरिरपि निभागेनैवेकविरातिसंल्या परिता । अत्र त 
नेपरीतमुक्तं तदाशयो न ज्ञायते ” इति । 

# 



अध्या०६ख० (१२) एेतरेयारण्यकमू । 13, 

रेणाधर्चेनोत्तरस्याः पूर्वमपरं अ्यतिषनति 
पदेः षादाननुष्प्कार भागुत्तमायाः पूतेस्मात्पुवं 
स्मादधचादुचरयुतच्तरमधचं व्यतिषजति परकृत्या 
रोषः पिवा सोममिन्द्र मन्द्ह स्वेति षद्योनिष् 
इन्द्र सदने अकारीर्येतस्य चत्त शस्त्वो- 
तमायुपसंतत्योपोत्तपमया परिदधाति, इति । 

“इन्द्राश्री युवं सु नः” इत्यादिकं सूक्तं द्वादस्चचेम् । अत्र नहि वाम् " 
{ ऋ० से० म० ८ मू० ४० ऋ० २ ] इत्येषा द्वितीया शकरीढन्दस्का। “तर 
द्र्चिम्याम्ः [ऋ० सं० म० ८ सू० ४० कऋ० १२] इत्यपोत्तमा निषटुप्डन्दस्ा । 
अवरिष्टा दशकचेः प्रलये षट्पदा महापङ्क्तिच्छन्दस्काः । तासु दज्ञपु .एदत्रयात्म- 
कमेकेकम्ेचं गायत्रीं कृत्वा शं पेत् । पादद्रयेऽवप्ताय तृतीयपादे प्रणप्रो गायत्रीक- 
रणम् । येयं शक? द्वितीया त्या अपि पाद्यात्मङं पूवां मायत्रीपतमयेनेव 
रीसेत् । उत्तरार्थं तु पादचतुष्टयात्मकमनुष्टमं कृत्वा शपेत् । द्वितीयपदिऽवप्ताय 
चतुपदे प्रणवप्रयोमेऽनुषुप्करणप् । एवमुक्तपायाचिष्टुमः प्राचीना एकादशषं- 
ख्याका ऋचः शस्त्वा त्रिष्टुममुत्तमां विरोषोक्त्यमवात्सामान्यप्रा्ठिमनुपृल शपेत् । 
धराक्छन्दांति वे्ुमारितयनेन सूद्रवक्येन(ण) सिष्टुमोऽवचीनानां गायतयादी नामध- 
वशं प्नविधानात्रिष्ठभः पादशंसनं सामान्यतः प्रत्तम् । एकसिन्पदि ऽवप्तायोत्तरस्िन्पादै 
प्रणवप्रयोमः पादरंप्तनम् । तेन क्रमेणोत्तमां शंमेत् । ततः ^“ प्र वो महे! इत्या 
दिकं निविद्धानपत्तकं सक्च सूक्तं शपेत् । निवित्सं्तकानीन्द्रो देव इत्यादीनि 
पदानि रौप्ननकाठे यसिन्क्ते धीयन्ते प्रक्िप्यन्तेः ततपक्तं निविद्धानम् । ““ वनेन 

वायो ` इेतदष्ट च॑ सूक्तं शित् । ^“ यो जात एव " इति पशचदशच सूक्तं 
पठेत् । यवायुष्कामः स्यात्तदानीमनयोः सृक्तयेरमध्ये ^ आयाह्यवाङ् '' इलष्टच 
सूक्तम् ^“ विषं दद्राणम् "¦ इयकामुचं च प्रक्षिपेत् । अनन प्रतिपण कयदायुर्। तक 

भवतीति तदुच्यते 1 दशसंख्याकानां मण्डटानां समू हष्पत्वाच्छाकल्यप्तहेता दय 
[वी]शम्देनोच्यते । तस्यां संहितायामृत्पन्ना ऋचो दंशलयः, तास्वपि दरत् पनद्रद 
वताकाखिष्टप्डन्दस्का जगतीञ्नदछा वा स्वुद्धिकोशेनाक्चरसंख्यया मणयित्वा 
बहत्यः संपायन्ते । तथाविधानां बरहतीनां यावतीनामावापो वति तावन्ति वषा त 

पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा०--ऋ० पं म० ७ पूण २६ ऋ १ ॥ वयानट 

इन्द्र सदने अकारि०-ऋ० सं म० ७ प° २४ ऋ० \। 

१ क,ख. घ. ङ. श्रातयीशब्देः। २ क. ख. घ. ड. दश्तय्यः । रे क ख. घ. ङ. 

“स॒ तयीष्वि" । 
३९ 



२८२ भ्रीपत्सायणाचायविरचितभाष्यसमेतम्-- [भपश्चमारण्यके- 

ण्ययं पुमान्पूमानायुषः पूति दर्यं जी विहुमिच्छेत् । प्कषपकाले यावन्तः संव- 
त्तरा अधिकजीवनायापिक्षितासतेषु पतवत्सरेषवेकेकस्मास्पंवत्सरानिमित्तमृतादश्षतो 
दश ब्रूहतीनां समूहानावपेत् । न वेति प्कषान्तरम् । एकैकपवत्सरनिमित्तमेकैका 
बृहतीति तस्यामिप्रायः । एवं च प्ति प्रकृते त्रिष्ु्छन्दस्कानां नवानां प्र्षिप्तता- 
दक्षरगणनया ता एकादश बरहत्यः संपचन्ते । ततस्तावदायुर्वधेते । ̂“ त्यमू षु ?› इति 
तृचात्मकं सूक्तं पठेत् । तत ऊउध्वेम् “ इन्द्रो विश्वं विराजति ” इत्येतामेक- 
पदामृचं शाखान्तरगतां पठेत् । ““ इन्द्रं विग्वाः "' शइत्य्टर्वमनुषटुप्छन्दस्कं सूक्तं 
तच्च उ्यतिषङ्गेण शंपित् । कोऽप म्यतिषङ्गध्रकारः पोऽयममिधीयते- प्रथमायाः 
वों (पर्वमर्षं ) यथापाठं शस्त्वोत्तेणाधर्यन सह द्वितीयस्या ऋचः पूर्व 
मधर्च व्यतिषजेत् । एवमुत्तरायाः । तत्र पदैः पादा अनुषज्ञनीयाः । प्राचीनाप 
पपतस्वप्यक्ष परस्परं व्यतिषङ्ग कत्वा तेनेव व्यतिषङ्केणानुष्रभं कृत्वा शतेत् । एवं 
च सतति प्रथमायामृच्यध्ययनक्रमेणेव पादत्रयं पटित्वा द्वितीयस्या चः प्रथमपाद्- 
माङृष्य चतुथपादत्वेन योजयेत् । मेयमेकाऽनषटुप् । ततः प्रथमायामृचि चतुर्थपादं 
द्वितीयस्यां द्वितीयपादं च संयोज्य प्रथमम कुर्यात् । ततो द्वितीयस्यां उतीयपादं 
तृतीयस्यां मथमपादं च पेयेन्य द्वितीयमधर्च कुर्यात् । सेयं दवितीयाऽनुष्टु् । एवमु- 
तरत्राप्येकेकपदान्तरिततेन दवौ दवौ पादौ पंयोज्यार्ध्चन्करत्वा द्वाम्यां द्वाम्याम- 
धचाम्यामिकेकाऽनुष्टप्तेपादनीया । उत्तमायाः भागे सेपादितात्पूेस्मातपूर्स्मा- 
दधे चाद्ध्वं संपादितमुत्तरमुततरमर्धर्च सयोनयेत् | ता एताः परस्परव्यातिषक्ताः सक्ता- 
नष्टम पठित्वा तत उध्वं प्रकृत्या यथाघ्नातपाठेनैव शेषः शखस्यान्तिमो माग एका- 
चः पठनोयः । एवं पतति पूक्तस्याऽऽ्न्तयोरभृरचयोर्थथान्नातपाठः, मध्यगतानां 
चतुरशानामधनानां व्यतिषङ्गपाठ इत्युक्तं मवति । “ पिवा सोमम् ” इति । नवर्चं 
क्तं तत्रान्तिमाल्ि्रः परिव्यञ्याऽऽदौ षडुवः पठेत् । “ योनिष्ट इन्द्रः इति पच सूक्तं तत्राऽऽदौ चतस; पटित्वा तदनन्तरं षष्ठौ पेत् । पटित्वा च ततः 
पृवेमाकिन्या “एष स्तोमः ? [ऋ० पं० म०७ पू० २४ ऋ० 4 ] इत्यनया 
पच्चम्या परिदधाति निष्केवस्यशखं समापयेत् । 

अथ होतुजपं विधत्ते-- 
परिहित उक्थ उक्थसंपदं जपति, इति । 

्रकृतिभूतेऽिष्टोमे होता निष्केवल्यशचादूर्म् “' उक्थं वाचीन्द्रायोपरण्वते त्वा? इति मनर -नपरति । तत्रोक्यं वाचीनद्रायेदयेतावानुक्थसपद्धागः । उपदराण्वते 
त्वत्यतावानुक्थवीयभागः | उक्थशन्दः राख्रवाची । तथा सत्यत्र निष्केवस्यास्य 

१. ड, [व माक्क्न्नर 
। २ घ. ड द्वितीयपादं । 



अध्या०३ख ०२१३)] एपरेयारण्यकम् । २८३ 

उक्थे समि सत्युक्थसंपद्धागं रोता जपेत् । उक्थं वाचीन्द्रयेत्येतावदेव 
जपेदित्यथैः । 

वीयंमागे प्रतिनिधिं वित्त- 
उक्थवीर्यस्य स्थान उक्यदोहः, इति ॥ 

इत्यैतरेव्राह्मणारण्यककाण्डे पञचमारण्यके ततीयाध्याये 
प्रथमः खण्डः ॥ १।॥ ( १२) 

योऽयमृक्थवीर्यमाग उपदाण्वते तवेत्येवंरूपसत्स्थान उक्थदोहाख्यो मनर 
पठनीयः । शाखान्तरगतो मधा लोकानामित्यारम्य यज्ञपतमाद्धं मे धश्चवे्यन्तो मन्रस- 
मृह उक्थद्ाहसज्ञकः । 

ति श्रीमत्सायणाचार्यविरचिते माधवीये वेदाथप्रकाज्च रेतरेयत्राह्यणारण्यकमाप्ये 
पञ्चमारण्यके तृतीयाध्याये प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ ( १२) 

अथ द्वितीयः खण्डः। ( त्रयोदशः ) 

तसिन्नक्थदोहे प्रथम मन्रमाह-- 
मूधा छोकानामसि वाचो रसस्तेजः भाणस्याऽऽयतनं 
मनसः संषेश्ञथक्चषः समवः श्रोत्रस्य प्रतिष्ठा हृदयस्य 
सवेम् । इन्द्रः कप।सितममृतं. व्याम । ऋतं स्य 
विनिग्यानं विवाचनपन्तो वाचा विभूः सवेस्मादुत्तरं 
ज्यो तिरूधरपतिवादः पूवं सवं वाक्परागव।क्सथु सिं 
पेन पिन्वति । चक्षः श्रोत्रे पराणः सत्यस्तमितं वाक्पभूतं 

मनसो विभरतं हृदयो बाह्यणभतैमननशुमे वषेपवितरं 
गोभगं प्ृथिव्युपरं वरूणवय्वितमं तपस्तन्वन्द्र्येष् 

सहसधारमयताक्षरमयृत दुहानम् , इति । 

` निष्केवल्यनामक हे उक्थ त्वं प्रभिग्यादिरोकानां सवषां पधा रिरःस्थानी- 

, योऽपि । वागिद्ियस्य सारमृतमासि । प्राणस्य तेजः राक्तह्पपास् । मनस 

आयतनमाश्रयोऽसि । चश्षरिद्धियस्य संवेशः खविषये प्रवेशनसामथ्येमसि । 

श्रोजेन्दियस्य समवः शब्दग्रहणायोत्पन्नवृत्तिरूपमपि । हृदयस्याष्टदटस्य भ्रति- 
प्रा ऽऽधारम्तो देहोऽसि । निष्कैवल्य नेतावदेव त्वं किं तु जगति यद्विद्यते तत्व 

त्वमसि दर इत्यारभ्य दुहानभित्यन्तेन म्रन्थेन तदेव सव प्रत्यकरमुदाहत्य 

१ क. ख. ध स्थानमा । 



२८४ श्रीमत्सायणाचार्यविरचितमाष्यसमेतम्-- [पश्चमारण्यव 

प्रदरथते । इन्द्रः सहखक्षः । करम दश्चपूणेमापादिकम् । %अक्षरमकारादिकः 
अग्रत पीयुपरम् । व्योमाऽऽकाशः । ऋइतं मनप्ता यथावस्तु चिन्तनम् । सलं वः 
यथावस्त्वमिधानम् । विजिग्यानं विजयश्ीर राजादिकम् । विवाचन विशोदेण 
समथम्। वाचः शव्दकाटस्यान्तः पयेवप्तानमृमिः । स चान्तो विभुर्वक्तव्यस्यार्थामि 
दन समथः | सवस्पा्रकारजातादुत्तर ज्यातिरादेत्यरूपम्। उधां गवां स्तनपमर 
अप्रातेवादा वद्रत्कथायां प्रतिवाद्युक्तिराहित्यम् । यस्य यस्य वस्तनो यद्य 
कारणरूपं तत्सवषूपम् । परागवागुत्तमाधमरूपा या वागति तद्रपम् । सप ना 
विधविषुडूमिः पदितं सलि वृष्टयुदकं धेनु पिन्वति, यथा वेनु: क्षीरप्रदा 
प्रीणयति तद्वदरष्टयुदकं सस्यनिष्पादनेन प्रीणयति । चक्चःश्रोत्रभाणा इद्धियवा 
रूपाः । छाकं यद्यवहारजाते सल्यस्षामेचमनतोक्तरदहितं वाक्प्रभ्रतं शब्दैः सं 
मनसो विभ्रेतमथपयाछोचकस्य मनःपंबन्धि मृत्वा विंशोषेण व्यवस्थितं तादशं वारः 
वहारजति सवम् । हृदयाग्र हृदये मनि रच्यमानं युद्धादिकमुग्रं कमे । ब्राह्मणः 
ब्रह्मणा भतार; पाषरका यस्याध्ययनादेस्त द्रमह्यणमकरंकम् । अन्नशमे अन्नं बीरि 
वादिकं शुभं विवाहारिकम् । वपेपव्रि्रं वृष्टयुदकेन प्रक्षाछ्ितितया राद्धं म॒प्रदेश3 
तम् । गाभगं गवां सेवन्वि रद्धिहेतुत्वादिरूपं सोमाम्यजातम् । पृथिच्यु 
पर।चव्या नखन्यमान यूपस्य गृहम् । वरूणवय्वितम बृष्यधि पतिना वरणेन तत्स 
कारिणा शहवायुना चातिश्यनेतं प्राप्तम् । इततममित्यसिमिन्र्थे तकार एको लक्ष 
तपस्तनु तपता करा मुनिरारारजातम् । तदेव वृष्टिवायुपद्रवप्हिष्णत्कद्ररुणवा 
भ्यामतिशयेन प्राप्तमित्युच्यते । इन्द्रच्येष्म् । तदेव मनिशरीरनातमिन्द्रादप्यरि 
हिरण्यगमोदिपदप्ताधकत्वात् । सहस्धारमयुताक्षरम् । अमृतं दुहानम् । यदा यई 
देवार्थं गदुहयते तदा तस्य क्षीरस्य धारा देवानाममरे सहखकषस्याकाः संपयन्ते 
अत एव द।हनप्रकरण-- “वनां पकित्रिमप्नि सहखधारम्” इति मन्ना आश्नाताः 
ततर दह्निप्रकर्ण समास्नतषु यान्यक्षराणि विद्यन्ते तान्यय॒तप्तख्याकानि बहछार 
सथः । बहुधारामिबेहक्षरेशवोपेते यदमृतं करं तदुहानं गोश्ुटम् । इत्थं सर्वमुदा ह 
प्रद्रितम् । 

अथ द्वितीयं मन््रमाह- 

पतास्त उक्थ यतय एता काचा तियतयः ) 
। क ताभेमं इह धुष्ष्वामृतस्य त्रियं महीम् , इति । 

* अक्षितशब्दस्य न्यास्यानमेतत् । + मके दरस्वश्छान्दसः 

१ ग. ब्द्जातस्या।२म, चपः ।३के.ख. घ. ड, "विप्रप्तः\४क. ख. घ. ङ, रि 
मानं।५क.ख.घ्. ड, मनर । 



अभ्या०२स ०२८१३)] एतरेयारण्यकरम् । २८५ 

हे उक्थ निप्केवस्यशख मूधा टोकानामित्यादिना सपमिन्द् इत्यादिना [च] त्वया 
पर्वममिहिता एताः सास्ते तव भूतय रेश्वर्याणि । न केवलं तेः शब्दैः प्रतिपाद्य- 
नामर्थानामेव विभूतित्वं किंत्ेता वाचः शब्दा अपि तव विभूतयः । ताभिर्विमूतिभिः 
सर्वामि मदथमिहासिन्कर्मण्यमृतस्य विनाशरहितस्य ख्वगीपबन्धिभीं महीं भियं 
्रोढां संपदं धुक्ष्व संपादय । 

तृतीयं मन्नरमाह- 

प्रजापतिरिदं जह्य वेदानां सखजे रसम् । 
तेनाहं विश्वमाप्यासं सवान्कामान्दुहां महत्, इति) 

पुरा प्रजापरतिर्वेदानां रसं सारमृतामिदं ब्रह्म प्रोढं महाव्रतं निष्केवल्यं वा सृष्ट 
वान् | तेन कर्मणा हाखेण वाऽहं होता विश्वं स्वं फल्पाप्यासम् । प्राप्तो भूया- 
सम् । तथा स्वोन्कामाःमागान्पहदतिशयन दुहा सपद्याम् | 

चतर्थं मन्रमाह-- 
भूवः स्वस्रयो वेदोऽसि 1 ब्रह्म भां मे धक्ष्व, इति । 

ये भ्ररादयश्चयो खोका यश्च वेदो हे उक्य तत्सवं त्वमा । मं ब्रहम वेदं प्रजां 
च पुत्रादिकां धुक्ष्व सपादय | 

पश्चमषष्ठसप्तमाष्टमामन््रानाह-- 
आयुः भाणं मे धुक्ष्व । पशून्विद्चं मे पुष्ष्। 
भियं यशो मे धुक्ष्व । टोकं बरह्मवचे- 
समभयं यज्ञसमृद्धि मे. धुक्ष्व; ति । 

विशं धनप्तपादिनीं प्रजाम् । छोकै खगाख्यम् । स्पष्टमन्यत् । 

मूषी छोकानामित्यादिकमुक्थदोहास्यं मन्रपंधं होता प्रथमं खयं जपित्वा पश्वा 
द्ध्वथुं वाचयेदिति विधत्ते-- 

इति वाचयत्यध्वैमबुद्ं चेदस्य मवति, इति । 

अस्याध्व्योरिदं मच्रखरूपम्ुद्धं बेदनवगतं यदि भवति तदा होता पाठत् । 

अवगतत्वे खयमेव जपेदित्यथः । 

तस्माजपदुर््वं होतुः कतव्यं विधत्त-- 
ओग॒क्य्ना यज सोमस्येतीज्याये संम 
षितो ये यजामह इत्यागरूय निलययव 
यजति व्यवान्येवानुवषट्कराति; इति । 
=-= =-= 

१ग्. "ति। भ्र । 



२८६ श्ीमत्सायणाचायेविरचितमाष्यसमेतम्-- [५पश्चमारण्यके- 
यदाऽध्वयुरोयुक्थशा इत्या दिपपमन्रं पठति तदानीं होता यागार्थं संमेषितः 

सत्नादो ये यजामह इस्युचायं निल्ययैव प्रकृतिगतया “८ पिबा सोममिन्द्र ” 
[ ऋ० पत म० ७ सू० २६ ऋ० १ ] इत्यनयैव यजेत् । तामेव याज्यां पठेदि- 
लेः । तत उच्छरापमङृवेवानुवषट्कारं कुर्यात् । सोमस्याने वीहीतं प्राङ्ृतमेवान्- 
वषट्कारमन््रं पठेत् । 

अनुमन्रणे विश्ेषामावं ददयति-- 
उक्तं वषट्कारानुमत्रणम्, इति । 

प्रकृतो वगोन इत्यादिकं यदनुमच्रणय॒क्तं तदेवाच्रापि द्र्टन्यम् । 
जष्वर्योः कतेग्यं होच्राऽपेक्षणीयं दशेयति-- । 

आहरलयध्वयुरक्थपाजमतिग्राह्ं मसा, इति ॥ 
मक्षणाथयुक्यपातातिग्राह्चेषु चमतेषु च यः पामरस्तोऽवरोषितस्तमध्वयुहोतारं 

प्र्यानयेत् । 
होतुः कतेभ्यं विधत्ते- 

भक्षं प्रतिख्याय होता प्राद्परह्धादवरोहति, इति । 
अध्वयुणा समाहतं भक्षं ज्ञात्वा भाङ्पुखो मूत्रा [होता] मह्वादवराहेत् । 
अध्वयूणां कृत्यं विषत्ते-- 

अथतं परं भल्यचमववध्रन्ति यथा शंसि- 
तार भक्षयिष्यन्तं नोपहनिष्यसीति, इति। ` 

शंसिता होता परङ्खप्य स्थाने स्वयमुपविश्य सोमं भक्षयिष्यति तदानीं तस्य होतुः 
्रहधेनो(णो)पपातो मा भूदित्यमिप्रिलय तै परं पञ्चान्ीत्वोपरि वधीयुः । 

मक्षणस्थानं विषत्ते- | 
महस्य द्यायतनमासीनो होता भक्षयति, इति । 

समनच्रके भक्षणं विधत्ते- 
अयेतदुक्थपात्रं होतोपखष्ेन जपेन भक्षयति । 
वाग्देवीं सोमस्य तृप्यतु । सोमो मे राजाऽ5- 
युःमाणाय वषेतु । स मे माणः सर्भमायुरहां महत्, इति । 

उपखषनेतरानुजञापुवकेण वाग्देवीत्यादिमन्रजपेन युक्त उक्थपाजगतं सोमं भक्ष- 
येत् । सोमस्य रप्ेन वाग्देवता तृप्ता भवतु । प्र च सोमोऽस्माकं राजा सन्नायुै 
तभूतमाणा्ं टि जनयतु । स च भाणो मम सर्भमायुमहत्संपूर्णं यथा मवति तथा 
दृहा सतपादयतु । 
ˆ ~ --------- --~----~=--~---~--~---~----~ 

१. ड. वागोज । २ ग. ड. “मूतः प्राः । 



अध्या०\ख०२(१३)] एेतरेयारण्यकम् । २८७ 

अथ तृतीयसवने विशेषं विधत्ते- 

उत्तमादाभिपषिकातततीयसवनमन्यदरशषदेवाननिषि 
द्वानादस्य वामस्य परटितस्य होतरिति सटिल- 
स्य देर्धतपस एकचत्वारिशतमानोमेद्रीयं च तस्य 
स्थान एेकादिकों वैश्वदेवस्य प्रतिपदनुचरी, इति। 

अमिष्वनामके षठ(ड)हे यदुत्तमं॑षष्ठमहस्तस्मादहोऽसिन्महात्रतनामके ऽदि 
तृतीयसवनपतिदेष्टव्यम् । विश्ेषां देवानां स्तुतिवाचकानि निवित्पदानि यसिन्नानो- 
भद्रीयसूक्ते पटिष्यन्ते तस्मात्पूक्तं वैश्वगरेवं निविद्धानं तस्पादन्यत्पुषमावि सर्वमामिष्ट- 
विकर्वद्युञ्यवत्प्रयुज्य) तस्य निविद्धानसूक्तस्य स्थाने “अस्य वामस्य"? इत्येतदानो- 
भद्रीयं चे्येतदुमयं पठनीयम् । ^“ अस्य वामस्य '” इति सूक्तं द्विपच्चाशदचं त्मिन्न- 
न्तिमा एकादश्च परिलयन्यावरिष्टमेकचतवारिशत्संस्याकमक्पमृहं पठेत् । सच 

समहः सलिस्य पेबन्धी “ गोरीमिमाय सटिदछानि तक्षती › [० स= मन ! 

प० १६४ तऋ० १] इति तत्रत्यायामच्यमिधानात् । दीघतमा नाम कश्िदषिस्तेन 

दृष्ठ: ८८ वेदिषदे प्रियधामाय ' [ ऋ० सन म १ सू ४० ऋ० १ ] इलया- 

दिको बहूनां सूक्तानां संथो दी(द्)घतमसः । तस्िन्पंधे ¢ अस्य वामस्य ? इत्येत- 

दपि ूक्तमवस्थितम् । तस्य सूक्तस्यात्र पतलिकपंबन्धो दीर्थतमःपवन्धातप्मरणाथम- 
भिहित; । चोदक ग्राप्तस्य वैश्वरेवनिविद्धानस्य स्थाने “ अस्य वामस्य” “आना 

मद्राः ? इति द्वयं पठेत् । इद्येतावानत्र विशेषः । एकाहे विशधनिन्नामकं मवाव॑का- 

हिकौ यौ प्रतिपदनुचरो वैश्वदेवस्य विहितो तावेवातर महात्रतेऽपि वैश्वरेवशखस्य 
परतिपदन॒चरौ करव्यो । प्रारम्भे पठनीयस्तृचः प्रतिपत् । तदनन्तरमावी तृचाऽनु- 

चरः । “ तत्छवितुरपृणीमहे "' [ ऋ० पै० म० ९ प्रू० ८२ ऋ० १ | इत्येष तृच 
प्रतिपत् । ५ अद्या नो देव सवितः” [ ऋ प° म ९सू० <२ऋ० ४ 
इत्ययं तचोऽनुचर इत्यथैः । 

अथाऽऽग्निमारुतशखे विशेषं विधत्ते-- 

च्यवेत चेचक्ायङ्गीयमये तव॒ श्रवो वय इति 
अ, 

षट॒स्तोत्नियानुरूपो यदीछान्दं भूयसीषु चत्स्तुवां 
[ 

अस्य वामस्य पलितस्य होतुः०-ऋ० पं न० { सू० १६४ ऋ० ! । 

आनो मद्राः०-ऋ० सं० म० १ पू० ८९ ऋ० १। जघ्ने तव श्रवा वयः०~- 

त° सं म० १० सू० १४० ऋ० {। 

१ख. ग. घ. ड. “तः । नोर । 



२८८ भ्रीपत्सायणाचा्यविरचितभाष्यसमेतम्-- [९पञ्चमारण्यके- 

रन्नाऽधिं न स्वषक्तिभिरिति तावतीरनुरूपः, इति । 
यज्ञायज्गीयमिलेकं साम । इखान्द पिल्यपरं पताम । ते उभे सामनी महावर 

छन्दोगोरविकस्पेन प्रयुज्येते । त्र यदा यज्ञायज्ग।य प्रयुक्तं तदान बहव चराभिमार् 

ताखक्रपतिरेवं क्रियते । ̂  वैश्वानराय धिषणाम् " | ऋण स म०३प्० : 

ऋ० १1] इदयेके सक्तम् । “शां नः करति! | ऋण पु० म० १० ४ 

ऋ० ६ ] इत्यगेका । ̂ “ प्रयन्यवः ” [ ऋ० पस० म० ९ सू० ५4 ऋ ! 

इत्येकं रक्तम् । “८ यन्ञायज्ञा वः” [ ऋ० त० मठ ६ प० ४८ ऋ० 

इत्येकः प्रगाथः । “ देवो वः "” [ ऋ० प° म० ७ सू> १७ ऋ० ११ । इत्य 

परः “ जातवेदसे ” [ ऋ० स= म० १ सू० ९९ ऋ० १ | इत्युगका । “आप 

हि ष्ठ? [ ऋु° सं मत १० पू ९ ऋ० १] इत्यादिः प्राकृतः शक्ल 

इति । यदा तु सामभेयेज्ञायज्ञीयं साम परित्यज्य तस्य स्थान इखछान्द्नामकं सा 

गीयते तस्मिन्पक्े पर्वोक्तं प्रगाधद्रयं परित्यज्य तस्य स्थान “अग्रं तव" इत्याद 

षड़चः पठनीयाः । तत्राऽऽदयस्तृचः स्तोत्रियः । ““ ईरज्यन् "` ( ऋ० प 

१० सू० १४० ऋ० ४ ] इत्यादिको द्वितीयस्तृचोऽनुरूपः । तत्रेखान्दं साम प्रथ 

मतन गीयत इत्येकः पक्षः । तचद्रयेऽपि गीयत दइल्यपरः पक्षः । एकरतुचगानप 

सतोत्रियानृषपवक्तौ । भयसीष तचद्वयगतासु सवाखप्यक्षु यदि पामगाः स्तुवीरस 

दानीं सतोत्रियाणामृचां षरुप्तख्योपेतत्वादनुरूपेऽपि ““ आभि न सवहक्तिभिः 

[ ऋ० परं म० १० सूु० २१ ऋ० १] इत्याद्यस्तावरत(; षटूपं्याङां ऋ. 
होमेत । स एतावानािमारुतरशे विशेषः । 

आरण्यकादौ य उपक्रान्तो महात्रतप्रयागस्तमिममुपसंहरति- 

संपन्नं महाव्रतं संतिष्ठत इदमहरभिष्टोमो यथा- 
काटमवभ्रथं मेकं देरेयुः संदहेय्रेीः, इति ॥ 

इत्यैतरेयव्राह्मणारण्यककाण्डे पञ्चमारण्यके तृतीयाध्याये 
द्वितीयः खण्डः ॥ > ॥ (१३) 

महाव्रतविषयं यद्धौतरं तत्तपृणम् । इदं महाव्रताख्यमहश्च समाप्तम् 1 तच्चाह 
थिष्ठोमस्थं तस्यावभथथकाछे पर्कं होमपात्रैः सह जलप्तमीपे हरयः । याश्च बः 
इतरेषामापनाथ निभितास्ताः सवा ब्ुसीवदिदहनकले दहेयुः 

इति श्रीमत्पायणाचाथविरचिते माधवीये वेदप्रकाश रेतरेयव्राह्मणारण्यकमाष्य 
पञ्चमारण्यके तृतीयाध्याये द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ ( १३ ) 

आग्नि न खवृक्तिभिः०-ऋ० स० म० १० सू० २१ ऋ० {। 

१ ग्. घ, ङ, "दछदोप्र ! ग. "त् । ए । 
नि) 



जध्या० स ०६८१४) एतरेयारण्यकम् । २.८९ 

अथ ठतीयः खण्डः । ( चतुदैशः ) 
[भीकर 

अथ महाव्रतदसतने नियमविरेषान्दशयति-- 

नादीश्षितो महाव्रतं .शंसेन्नानप्रो न परस्प नासे 
वत्सर इत्येके कामं पित्रे बाऽऽचायांय वा 
दसेदात्मनो हैवास्य तच्छस्तं भवति, इति । 

एकाहाहीनपत्रख्यैलिविषो (धं) महाजत इ (तमि)त्युक्तम् । तत्र सच्रख्पे महात्रते 

होतुरपि यजमानत्वात्पिद्धैव दीक्षा । एकाहादीनयोस्तु होता न यजमानः किं त्वन्य 

एव । त एव द्विविधः । ल्थऽथिष्टोमादे दीक्षित एकः । सोमयागराहित्याददीक्षि- 

तोऽपरः । तयोर्मध्ये दीक्षित एकः परकीये महावतकमैणि शंन कुयात् । न त्वदी- 

क्षितः । तच्च परकीयं महातरतं द्विविधं चिद्य यिप्तहितं तद्रहिते वा(च) । तयोर्मध्ये 

नित्याभनिसहिते महावतप्रयोगे शंसनं मर्यं न स्वनप्रौ चिल्य्निरदिते । परस्म 

पित्राचार्मव्यतिरिक्तयजमानार्थं श्नं न कुयीत् । असंवत्सरे सेवत््रप्त्व्यतिरिक्ते 

कतो कापि न शतेदित्येकेषां प्रषः । पित्राचार्ययोः खस्मादन्यत्वेऽपि देदप्रदानेन 

विद्यप्रदनिन चोपकारित्वात्तयोर्थ यच्छंसतनं॑तत्छाथैमेव भवति । अतो न तत्र 

निषेधः । 

शंसने नियमानमिधाय मअन्थाध्यापने तदिदमिद्ादिना नियमानमिधास्यति । 

अत्र केचिद्राक्यान्तरमधीयते- 

होवशसेषुक्थक्षा यज सोमस्येलेकः पेषः 

स॒ नाराशसेष्वनाराक्ष॑सेषु वा दो्रका- 

णायक्यशा यज सोमानामिति) इति । 

 तस्येतस्याधिकस्य वक्यस्यायमरथः । यानि होतुः शच्ाणि नाराक्चंास्यचमप्तप- 

हितानि तद्रहितानि च तेषु सवष्व्युक्यश्चा यज सोमस्येययमेक एवाध्वर्योः भेषम- 

पाठः । होत्रकाणां शचेषूक्थशा यज सोमानामिलध्यषहत्य वहुवचनान्तः प्रेषो 

, द्रष्टव्यः । सोऽयमर्थः प्रकृतित एव प्राप्त इति मत्वा केचिदेतद्वाक्यं नाधीयते । अपरे 

- त्वभ्याहारं परित्यज्य सोमस्येल्येकवचनान्तमेव प्रषमनुवर्ल होत्रकाणां शचरषु विशेष- 

विधानाशमिलमिप्रायेगेतद्वाक्यं पठानि । 

+ उक्थशा इत्यादिकमितीलन्तं मुरं भाष्यपुस्तकेषु नास्ति । केवलं मूलगुस्तकेषूपकम्यते । 

एतच्च मूलं भष्यक्रन्मतेनाधिकम् । 

१ ग, “चित्तद्रा । 

३ ५ 



२९० श्रौमहसायणाचायंविरवितभाष्यसमेतमरू- [९ पञ्चमारण 

इदानीमध्यापननियमान्दश्चयति- 
तदिदपहनानन्तेवासिने प्रत्रयानासवत्सरवासिने नां 

एवासंवत्सरवासिने नाब्रह्मचारिणे नासब्रह्मचारिणे 
नो एवासव्रह्मचारिणे नानभिप्ाप्नायेतं देशम्.) इति । 

अध्यापकस्य गुरोरन्ते समीपे वस्तुं शीलमष्यत्यन्तेवासी । तत्नियमाश्च स्प 
दरिताः-“ गुरुरनुगन्तव्योऽभिवा्यश्च " इति गोतपस्मृतिः । “ आहुतश्वाप् 
यीत छन्धे चास्मे निवेदयेत् ' इति याज्ञवर्क्यः । ¢ अक्रोधनो ऽनसूयः सर्व 
चाऽऽहरन्गुरवे, सायं प्रातरमत्रेण भिक्षाचर्य चरेद्धिक्षमाणोऽन्यत्रापपानरेम्योऽ 
स्ताच्च ›› इत्यापस्तम्बः। एतैमियमेरपेतोऽन्तेवासी, तद्विरहितोऽनन्तेवासी ल्यड 
नियमरहिताय तदिदं महाव्रतप्रतिपादकं वाक्यं न ब्रूयात् । नियमवानपि य अ 
येप्तमैपे संवत्सर शश्रषां कृत्वा न तिष्त्तादश्चायापि न व्रयात् । नियतिमवरं 
दाक्षिण्येन सवत्सरवाप्रामवेऽपि कदाचित्स ग्रन्थः प्राच्यत इत्याशङ्कय नो ए 
पुननिषेधति । अष्टविधस्ीपङ्घरहितो ब्रह्मचायी । 

तथा च स्मयेते-- 
“धध्रवणं कीतेने केषिः प्रेक्षणं गुष्यभाषणम् । 
सकल्पोऽध्यवस्तायश्च क्रियानि्वत्तिरेव च । 
एतन्मेयुनमष्टाङ्गं वदन्ति ब्रह्मवादिनः । 
विपरीतं ब्रह्मचयमेतदेवाष्टक्षणम् ” इति ॥ 

तथाविषन्रह्यचयैरहिताय न त्रृयात् । उक्तविधेर्बह्यचारिभिः सह वक्त 
सब्रह्मचारी । यदविकस्मादाचायीत्तहाध्येतारः सब्रह्मचारिणः । तद्विपरीते 
वप्ततीत्यस्तब्रह्मचारी) तादृशाय न त्रयात्। सहवाभिनां बह्मचयोमावेऽपि तस्य ; 
च्प्तद्धावमात्रेण योग्यतामाराङ्कय ^ सपर्मना दोषगुणा मवन्ति ” इति न्य 
खकीयन्रह्यचयस्यापि कथंचिच्छरैथिद्यं संमवेदित्यमिप्रेल्य नो एवेति पुनमिषेध 
आचार्यो यसिन्देशे निव्त्येतं देश्षमनभिप्राप्नाय न वयात् । धनदाक्षिण्यादिरि 
तेन स्वयं तद्गृहे गत्वा न कथयेदित्यरथ 

बहुकत्वोऽध्यापनं निषेधति- 

न भ्रयः सकृद्वदनाद्िगदनाद्रा द्रय्येव, इति । 
एकस्मन्पयाये रिष्याणामध्यापनं सकृद्रदनम् । पर्यायद्वयेऽध्यापनं द्विगेदन 

ततो भूयो न प्रनरूयात् । तरतीयचतुथदिपयीयप्राप्ाञ्डिष्यान्नाध्यापयेत् । किं तु द्र 
द्विषेवाध्यापनप्रवृत्तिः कौयी न तु ततोऽधिका । अल्यन्तरहस्यत्वेन गोपनीयत्वा 

१कृ. ख. ध. ठ, “भ्योऽतिदराः। २ ग. कर्तन्या । 

(छं 



अध्या०३ख ०३८१४) एतरेयारण्यकम् । २९१ 

तस्मिन्नेव गोपने मतान्तरमाद-- 

एक एकस्मै भवृयादिति ह स्माऽऽह जातूकरण्येः) इति। 

जातुकरण्यनामकस्तु सुनिद्िर्यापनं न तहे । एकस्मिभ्याप्ने रिप्यवाहुसयं न 

सहते, किं त सुप्रदायविच्छेदनिवारणार्थमेक आचाय एकस्मै शिष्याय ब्रुषादिये- 
तावदेवाम्युपगच्छति | 

हिष्याणां चास्पवार्धकथोर्यपोस्तदध्यापनं निषेषति-- 

न वत्सेचन तृतीय इति, इति। 

इवशब्दः िष्यप्रयुक्तनिपेषसरमाप्त्ययेः } 

शिष्याचार्योमयप्रयक्तानिषेषान्दश्ेयति- 

न तिषठंस्तिष्ते न वरजन्वजते न शयानः 

शयानाय नोपर्यासीन उपया सीना- 

याध एवाऽऽसीनोऽघ आसीनाय) इति । 

तिष्ठ्ाचार्थस्तिषते शिष्याय न बृयात् । एवमुत्तरत्रापि दरटव्यम् । उपरि म 

कादौ । आचार्यः स्वयमध एव मूमव्वाऽऽसीनो भूमिष्ठथेव ब्रूयात् । 

पुनरपि शिष्यनियमान्दशेयति-- 

नावष्टम्धो न भतिस्तन्थो नातिवीतो नाङ्गं इृत्वो- 

ध्वशुरनपधितोऽधीयीत न मांसं भुक्तवा न 

छोहितं दृष्ट्रा न गतासुं नाव्रलयमाक्रम्य नाक्त्वा 

नाभ्यञ्य नोनमर्दनं कारयित्वा न नापितिन कार 

यित्वा न स्लात्वा न वर्णकेनानुङिप्य न सरनमपि 

नद्य न खियपुपगम्य नोद्धिख्य नाविख्य) इति । 

ष्ठमगे कुड्यायाश्रयणमवष्टम्भः । पुरोभागे हस्तयो्दण्डाद्याघाराश्रयणं प्रति- 

स्तम्भनम् । वखेण सवाङ्गापिधानमतिवीति(त.ख
म्। पद्मसनादिकमङ्करणम् । एत- 

. त्स परित्यज्य जानुद्रयमृषध्वं कृत्वा योगपद्वख्रायाश्रयरहितो म्न्थमधीयीत । मास 

। मोजनलेहितदश्नमृतपराणिदशनोच्छि्टायाक्
मणनेवाजनदेहाम्यज्ञयेरमदैननलनिङक 

-तनाच्णोदकलानचन्दनकु्कुमा्ुेनपुष्प
मालषारणकीसंगमटिप्क्रचडेलना१- 

ङेखनानि कत्वा नाधीयीत । 

समा मतमेदं दशेयति-- ` 

ध नेदमेकस्मिन्नहानि समापयेदिति ह स्मा 

जातू करण्यः समापयेदिति गावो यदन्यला- 
1.) ने 



२९२ भ्रीमत्सायणाचायविरवितभाष्यसमेतम्-- [५पश्चमारण्यके- 

क्तृचाशीतिभ्यः समापयेदेवेत्याभनिवेह्याय- 
नोऽन्यमन्यस्मिन्दशे शमयमान इति, इति । 

इदं महानरताध्ययनं यस्मिन्दिने म्करान्तं तस्मिन्नव प्तमाप्तं न कुर्यादिति जातु- 
क्यस्य मतम् । गाखवस्य तु कुर्यादिति मतम् । आश्चिबेश्यायनस्य तु कियदेव 
समापयेदिति मतम् । गायञ्यादिम्यस्तृचाश्पीतिभ्यः पराचीनमाज्यप्रडगादिकं 
यदाकि तदेवेकस्मिन्दिने समापयेत् । इतरमागं तु दिनान्तरे समापयेत् । यंथेवोत्तर- 
मागस्यान्यसमिन्दिने समापनं तथेवान्यमूत्तरमागमन्यस्मिन्देशे चमयमानः समापयन्न- 
वतिष्ठेत । इतिशब्दो मतद्यप्तमाप्लर्थः । 

देशविषये पुनरन्यं विरोषं दरीयति-- 
यत्रेदम्धीयीत न ततान्यदधीयीत यत्र त्वन्प- 
दधीयीत काममिदं तत्राधीयीत, इति ! 

इदं महान्रतप्रतिपादकं मच्रजनातं यसिन्देशेऽधीतं तसिन्देे स्थित्वा अन्थान्त- 
राभ्ययनं न कुर्यात् । यस्तु देशे अन्यान्तरमधीतं तसिन्देशे खेच्छयेदमध्येतं 
शक्यम् । 

शाखान्तरे वेदमधीत्य स्रायादिति स्रानाख्यं यत्कर्म विहितं तश्मास्मगेव महाव. 
ताध्ययनं विधत्ते- | 

नेदमनधीयन्त्लातको भवति यद्यप्यन्यद्भहधी- 
यान्नेवेद्मनधीयन्तस्लातको भवति, इति । 

कृत्लमपि वेदमधीत्य ल्लायादिति. मुख्यः कर्पः । यदा तु वेदैकरेश्मधीयीतेतयन- 
करप _आश्ीयेत तदानीं यद्यपि महावतादन्यदृशपू्णमाप्ादिकं बहुग्रनथनातमधीतं 
तथाऽपि महात्रताध्ययनमक्ृत्वा तत्त्रानं न कुर्यात् । 

अधीतस्य महात्तम्रन्धस्य विस्मरति निषेधति- 
नास्मादषीतरात्ममायेधवप्यन्यस्मालसमायेन्नैवास्मात्मायेत्, इति। 

जञामन्धादिदोषेण यद्यप्यन्यस्मादवीपूरणमातादिगन्यात्ममायेदवन्यविसमृति प्राप्तु 
यात्ताऽपि प्रयत्नेन पुनः पुनरादृत्याऽसमान्महानतगन्याननव भमाचेत् । । 

अत्र केचिदिदं वाक्यान्तरमपि पठन्ि-- 

नो एवास्मासमायेत् › इति । 
आद्रातिरयाथं तद्वाक्यं द्रष्टव्यम् । 
मन्दप्रज्ञस्य वेद मागविस्मृतिदोषोऽप्येतद्विसमत्यमावेन परिषटियत इति ददीयति---. 

अस्मान्न भमादयेदरमात्मन इति विद्यात् › इति । 

पैन 



अध्या०२८०३८१४)] पतरेयारण्यक्रम् । २९३ 

आत्मनः पृषुषार्थाय महत्रत्तिस्मृ्यमाव शरएवाटमिति निश्चिनुयात् । 
तम्रान्यद्राकयं फेनित्पटन्ति-- 

अलं सत्यं विद्रात् , इति । 
महायतमेत् परपाथायालमिति यदुक्तं तत्पत्य प्रामाणिकं न तत्र शङ्कितन्यमिति 

निभिनुयात् | 
ददमपि वाक्यान्तरम्रराथम् } अकरिप्सृत्न्थस्य पुनरन्यं नियमं विधत्त-- 

नदरगरिद्निदंविदा समुद्धिशेन्न सद् 
= भञ्गीत न सधमादी स्यात्; इति। 
इदं महायनप्मन्धयजातं वत्तीतीदंवितर् । तादृशः पुमाननिदंविदा तदअन्थज्ञानर- 

हितेन दुरुमेण सहु न समदिशत् । तस्य पुरतो अन्थमेतं न पठेदिल्यथैः । तादृशेन 

 महावतानमिजञेन पूरेण सरैकष्ां पङ्को न युञ्गीत । सधमादी तेन पाथ॑ हषादि- 
विनोदवानपि न स्यार्त्। 

यथोक्तम् यताध्ययननियमपरपङ्घिन कृत्स्वेदाध्ययननियममपि दशेयति-- 

अथातः स््राध्यायधर्म व्याख्यास्याम उप पुराणे 
माऽऽपीते कक्षोदके पूर्ने न संभिन्ना 
सपायास्तपराहे नाध्यहमे मेषेऽप्तो वर्प त्रिरात्र 
चैदधिकेनाध्यायेनान्तरियान्नासपिन्कथां वदेत 
नास्य रात्रौ च न च कीतेयिषेत् , इति । 

देतरेकदशस्य हायनस्य -+मियमकथनानन्तयैमथरब्देनोच्यते । एकदेशनिय- 

मेन कृत्ननियमस्य बुद्धिम्धत्वादानन्तर्यं यक्तम् । अतःशब्दा हेत्वथेः । यस्मानिय- 

मेनाधीतः स्वाध्यायः फटग्रदरक्तस्मादिल्य्थः । खस्याध्यायः खाध्यायः खशाः 

तस्य धमो निपिद्धक्षालाध्ययनवर्जनम् । तदधम विद्पषटं साकल्येन कथयि. 

प्यामः | उप पुराण इत्यादिवाक्येन पोष्याः तौर्णमास्या उपरितनः काठ उपलक्षये । 

तथा हि--पुरागे कक्षोदक उपापीते सति नाधोयीतिति वाक्ययोजना । क. 

व्येन ठतादिपञ्ञममिषीयते । तप्य भूष वृष्टिकाट्तपादितमुदकं ्रवत्वर्मेण कंचि 

त्कालमनुृतं प्रतपौपादिमप्तिषु प्रयिण शुष्यति, तदिदमत्रामभिधीयते । पुराणे वैं 

पादिते कक्षोदक उपापीते सतादिमूरपमीपे विीनेदचुप्के पति नाधोयीत । 
थाक 1 ए 

3 1 ग् जा. क क पितो जनि 

+ अग्र सुवेषवप्याद्शपृस्तकेषु-“एवाखिलम्* इति पाठो वतेते । + ' ¢नियमकथनानन्तया- 

, -मधशम्देन"ग इलव पाठः सकसाद् पुस्तकेषु । | 
जक, न् जनान 

1 

१ग. न्त् । अथमः। 



२९४ भ्रीमत्सायणाचायैविरचितभाष्यसमेतम्-- [५पश्चमारण्यके- 

तथा च मनुना स्मयेते- 
“श्रावण्यां पौणेमास्यां च चोपाङतय यथाविपि । 
युक्तदछन्दांस्यधीयीत माप्तानविप्रोऽभरपश्चमान् ” इति ॥ 

आपस्तम्बोऽप्याह-“श्रावण्यां पोणमास्यामध्यायमुपाक्ृल्य मातं प्रदोषे नाधीयीत 
तैष्यां पोणिमास्यां रोहिण्यां वा विरेदर्पशचमां अतुरो माप्ानियेके ” इति । श्रावणी- 
पप्योः पोैमास्योरम्यकष्टेऽपि प्रतिदिनं पूर्वाहे च शरीरवृक्षादिच्छायास॒ संभि- 
न्नासु मिचिताघु सतीषु नाधीयीत । प्रातःकाढे सूर्योदये सति च्छायासु प्रथैक्एथग- 
मिन्यक्तघु प्रारमेत । प्तायंकटि सू्यीस्तमयात्प्॑ छायासु विविक्ता सतीप्वेवा- 
ध्ययनं परियनेत् । यदा मेषोऽध्यूदूढ अपिक्येन प्रसृतः सान्द्रो मवति तदा नाषी- -~ 
यीत । अपतोविद्यत्रापङान्दो वर्जनार्थः । स्वकीयम्तुं श्रावणमाद्रपदमासद्वयरूपं व- 
यित्वा प्रवृत्तोऽपतुः । तारे वरप प्रवृत्ते सतयकालघर्टिं निमित्तीकृलय विरात्र पैदि- | 
केनाध्यायेन वेदपठनान्तरियात् । तिपूषु रात्रिषु वेद्पाठस्यान्तरायः कर्वभ्यः । ˆ“ 
वेदिकेनेति विशेषणादार्षाणां व्याकरणादीनामङ्गानामध्ययनमम्यनुज्ञायते । अत्र स्मृति- 
कारा अआगद्रोरिच्येष्ठान्तस्य त्रयोदक्नक्ष्रपरिमितस्य कारस्य वृष्टिकारत्वमम्युपेत्य 
ततोऽन्यत्र वृष्टौ सल्यामकाख्वृषटिनिमित्तं तरिरात्राध्ययनवर्जनमिच्छनिि । अस्मिन्नधी- 
धमान खध्याये कर्थां [ न ] वदेत रोकिकवार्त न कुर्यात् । यद्वाऽस्मिन्भङ्ते 
महात्रताध्ययनकाठे छोकिकवार्ती परित्यनेत् । किंचास्य महानतस्य पाठं रात्रौ न 
कुयात् ।, किंच मह।वताभिनज्ञोऽहमिलयेवं जनमध्य कार्विमपि नेच्छेत् । महात्रतस्य 
गोप्यत्वात्तद्विषयाभिन्ञानमपि न प्रकययेत् | 

उक्तनियमेनाध्ययने फएष्माह--' 
तदिति वा एतस्य महतो भुतस्य नाम भवति योऽस्पै- 
तदेवं नाम वेद् ब्रह्म भवति ब्रह्म भवति, इति ॥ 

इ्येतरेयत्राह्मणारण्यककाण्डे पञमारण्यके तृतीयाध्याये 
तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ ( १९ ) 

इति बहवुचबाह्यणारण्यककाण्डे पञ्चमारण्यके 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

इति पै पूवोक्तनैव नियमेनाधीतं तत्छृत्ल्वाध्यायवाक्यं महावरतवाकयं प्ैतस्य 
भरकृतस्य कृत्सवेदपरतिपाद्यस्य महतः प्र्मगतस्य भूतस्य नित्यसिद्धस्य परमात्मनो 
नाम भवति । कृत्ल्प्य वेदस्य परमात्मप्रतिपादकत्वात्तन्नामतव युक्तम् । तत्प्रतिपाद 

१ ग, थग । 



अध्या०२्र०३८१४)) पप्रेयारण्यकम् । २९५ 

कल च कटसन्नायते-“ स वेदा यत्पद्रमामनम्ति "” इति । विदन्त्यनेन परमा- 

त्मानमिति व्यतया वेद्रश्ठ्दोऽपि तत्परतिपादकरमेव म्रन्थमाचष्े । अतः कृत्स्तवेदस्य 

परमात्मनामल्रनात्यन्तरहम्यमन््रषटपत्वाद्हुतिवनियमपृर्ःसरमध्ययनं युक्तम् । यः 

पमनितत्सवाध्यायशातयं पप्रमेवमृक्तनास्य परमात्मनो नामेति वेद् विदित्वा च 

नियमेपरेवाधति स पृमानधीतेदमुतेन परमात्मानं विदित्वा स्वस्य ब्र्मत्वाधारकान्ञान- 

निृच्या स व्रह्म भवति | वाक्याम्याक्त्तृतीयाध्यायप्तमाप्यथः पतवमारण्यकप्तमा 

प्ययैः कत्नारण्यककराण्डपमाप्त्यथश्च ॥ 

ति श्रीमत्सायणाना्मधिरचिते माधतरीये वेद्ाथ्रकाश एतरयत्राह्मणारण्यक 

--- माध्ये पश्चमारण्यकरे ततीयाध्यायि तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ ( १४, 

्रेदराथस्म प्रकरङ्ेन तमो हादं निवारयन् । 

पमर्थाश्वतुरो देयाद्विचातीथमरश्वरः ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्सायणाचायविरविते माधवीये बेदार्थपरकाशे बहृ्टचन्राह्य 

णारण्यककाण्डभाष्ये परथमारण्यके तृतीयोऽध्यायः ॥ र ॥ 

क 

अथ श्रार्तिः। 

ॐ उदितः शुक्रियं दये । तमहमात्मनिं द्धे । असु 

ममिंचिन्द्ियम् । मयि श्रीर्मयि यशः । सवः सप्राण 

संबरः। उत्तिषएठम्यनु श्रीः। उत्तिष्ठवनु माऽभयन्तु ठ्ेवतांः । 

अरंन्धं चश्रिषितं मन॑ः । सूया ज्यात् प्रष्टं दीक्षे 

मामां हिध्सीः । तचक्षदृव हितं युक्रमुचरख । पश्यम 

. शषरद॑ः शतं जीवेम अर्दः शतम् । स्वमभरे त्रपा 

असि देव जा मर्यष्वा । सं यन्ञष्वीञयः । जवि 

दस्सं शने भद्रमावंद तष्णीमापीनः सुमतिं † द्धि 
1 क 

नः । यदुतपतन्वदंसि कर्करियैया वृदेम विद 



२९द् । [९पञ्चमारण्यकम्] 

#शतधौरपुरमक्षीयमाणं विपित पितरं वक्लानाम् । 
मठि मदन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदप्री पिष सत्यवाचम् । 
वामे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिषितिमाविरा- 
बीमं एवि वेदस्य म आणी स्थ श्रुतं मे मा प्रहापीरनेना- 
धीतेन । जहोरातरान्सदधाम्यृतं वदिष्यामि सतयं वदि- 
ष्यामि तन्मामवतु तह क्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवत॒ 
वक्तारम् । 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
इत्युतररान्तिः ॥ 

५ इति वद्रचत्राह्मणारण्यककाण्डे पञ्चममारण्यकं 
क समाप्रम् ॥ ५4॥ 

इति भ्रीमदियाती्महेश्रपरावतारस्य वेदिकमार्गप्वर्तकस्य 
्रीवीरवुक्महाराजस्याऽऽज्ञापरिपालकेन सायणामात्येन 
विरचिते माधवीये वेदार्थपरकारा रेतरेयारण्यककाण्ड- 

भाष्ये पञ्चममारण्यके समाप्तम् ॥ ५॥ 
( आदितः समध्वङ्खाः-आर० ५ अध्या० १८ ख० ५ ५) 

समाग्िमगमदिदं सभाष्यतेतेयारण्यककाण्डम् । 

रयमृक्क्रचित्पुस्तकेऽत्र नास्ति, सा च वाञ्च इ्याक्षिमन्नादनन्तरं टिखिताऽप्ि ! 


